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1وبأي هامس وصلٌ يف أرِض عجكانَ ر .رعن الش حيدقي اَهللا ويا، يتقيمستلُ كاِمالً ومج2. وكانَ هذا الر له ِلدوو

ِة فداِن بقٍَر، وكانت مواشيِه سبعةَ آالٍف ِمن الغنِم، وثَالثَةَ آالِف جمٍل، وخمس ِمئ3َ. سبعةُ بنني وثَالثُ بناٍت
وكانَ بنوه يذهبونَ ويعملونَ 4. فكانَ هذا الرجلُ أعظَم كُلِّ بين املَشِرِق. وخمس ِمئَِة أتاٍن، وخدمه كثريين ِجدا

وكانَ لَما 5. ربن معهموليمةً يف بيِت كُلِّ واِحٍد ِمنهم يف يوِمِه، ويرِسلونَ ويستدعونَ أخواِتِهِم الثَّالثَ ليأكُلن ويش
 وبألنَّ أي ،كُلِِّهم ِدِهمدقاٍت علَى عحرم دِد وأصعيف الغ كَّروب ،مهسلَ فقَدأرس وبِة، أنَّ أيليمالو امأي تدار

  .األياِمهكذا كانَ أيوب يفعلُ كُلَّ ". ربما أخطأ بين وجدفوا علَى اِهللا يف قُلوِم:"قالَ
  االمتحان األول أليوب

6ا يف وسِطِهميطانُ أيضوجاَء الش ،الرب مثُلوا أمامنو اِهللا ليجاَء ب هيوٍم أن يطاِن7. وكانَ ذاتللش فقالَ الرب": ِمن
هل :"فقالَ الرب للشيطاِن8 ."ِمن اجلَوالِن يف األرِض، وِمن التمشي فيها:"فأجاب الشيطانُ الرب وقالَ". أين ِجئت؟

". رجلٌ كاِملٌ ومستقيم، يتقي اَهللا ويحيد عن الشر. جعلت قَلبك علَى عبدي أيوب؟ ألنه ليس ِمثلُه يف األرِض
وحولَ بيِتِه وحولَ كُلِّ ما ألَيس أنك سيجت حوله 10هل مجانا يتقي أيوب اَهللا؟ :"فأجاب الشيطانُ الرب وقال9َ

ولكن ابِسطْ يدك اآلنَ ومس كُلَّ ما له، 11. له ِمن كُلِّ ناحيٍة؟ باركت أعمالَ يديِه فانتشرت مواشيِه يف األرِض
علَيك فدجي يف وجِهك هيطاِن12". فإنللش فقالَ الرب" :وإن ،ِدكيف ي هوذا كُلُّ ما لهكدي ما إلَيِه ال متُد ." مثَّ خرج
أماِم وجِه الرب يطانُ ِمنالش.  

أنَّ رسوالً جاَء إلَى أيوب 14وكانَ ذات يوٍم وأبناؤه وبناته يأكُلونَ ويشربونَ مخرا يف بيِت أخيِهِم األكبِر، 13
فسقَطَ علَيها السبئيونَ وأخذوها، وضربوا الِغلمانَ حبد السيِف، 15البقَر كانت حترثُ، واُألتن ترعى جباِنِبها، :"وقالَ

كأنا وحدي ُألخِبر وتجوقال16َ". ون رإذ جاَء آخ كَلَّمما هو يتينوب": منقَِت الغالسماِء فأحر ِمن اِهللا سقَطَت نار
كأنا وحدي ُألخِبر وتجون ،موقال17َ". والِغلمانَ وأكَلَته رإذ جاَء آخ كَلَّمما هو يتيننوا ثَالثَ :"وبيونَ عالكَلداني

كأنا وحدي ُألخِبر وتجيِف، ونالس دبوا الِغلمانَ حبرذوها، وضموا علَى اِجلماِل وأخجٍق، فهما هو 18". ِفرينوب
وإذا ريح شديدةٌ 19 يأكُلونَ ويشربونَ مخرا يف بيِت أخيِهِم األكبِر، بنوك وبناتك كانوا:"يتكَلَّم إذ جاَء آخر وقالَ

كأنا وحدي ُألخِبر وتجقَطَ علَى الِغلماِن فماتوا، ونفس ،عيِت األربوايا البز تمدِرب القَفِر وصع ِمن جاءت ."
20رأِسِه، وخ عرش زوج ،هتبج قزوم وبأي فقام ،دجعلَى األرِض وس ي، : "وقال21َرطِن أُمب ِمن ا خرجتريانع

إلَى هناك ا أعودريانكًا. وعبارم الرب كُِن اسمذَ، فليأخ أعطَى والرب ومل 22". الرب وبخِطئْ أييف كُلِّ هذا مل ي 
  .ينِسب ِ ِهللا ِجهالَةً

  االمتحان الثاين أليوب
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1وكانَ ذاتالرب مثُلَ أماملي ا يف وسِطِهميطانُ أيضوجاَء الش ،الرب مثُلوا أمامنو اِهللا ليجاَء ب ه2.  يوٍم أن فقالَ الرب
فقالَ الرب 3". ِمن اجلَوالِن يف األرِض، وِمن التمشي فيها:"فأجاب الشيطانُ الرب وقالَ" ِمن أين ِجئت؟:"للشيطاِن

يف األرِض:"يطاِنللش ليس ِمثلُه ه؟ ألنوببدي أيعلَى ع كقَلب لتععن . هل ج حيدقي اَهللا وييت قيمستلٌ كاِملٌ ومجر
رٍب. الشبال سب هِلعين علَيِه ألبتجتيبكَماِلِه، وقد ه كسمتوقال4َ". وإلَى اآلنَ هو م يطانُ الربالش ِجل:"فأجاب د

ولكن ابِسِط اآلنَ يدك ومس عظمه ولَحمه، فإنه يف وجِهك يجدف 5. ِجبلٍد، وكُلُّ ما لإلنساِن يعطيِه ألجِل نفِسِه
يطاِن6". علَيكللش فقالَ الرب":هفسولكن احفَظْ ن ،ِدكها هو يف ي."  

7أي بروض ،ِة الربضرح يطانُ ِمنالش ِتِهفخرجِمِه إلَى هامباِطِن قَد ديٍء ِمنبقُرٍح ر قفَةً 8. وبفِسِه شذَ لنفأخ
فقالَ 10!". أنت متمسك بعد بكَماِلك؟ باِرِك اَهللا ومت:"فقالَت له امرأته9. ليحتك ا وهو جاِلس يف وسِط الرماِد

يف كُلِّ هذا مل يخِطئْ أيوب ". خلَري نقبلُ ِمن ِعنِد اِهللا، والشر ال نقبلُ؟أا! تتكَلَّمني كالما كإحدى اجلاِهالِت:"هلا
  .بشفَتيِه

  أصدقاء أيوب الثالثة
د أليفاز التيماينُّ وِبلد: فلَما ِمسع أصحاب أيوب الثَّالثَةُ بكُلِّ الشر الذي أتى علَيِه، جاءوا كُلُّ واِحٍد ِمن مكاِنِه11

وهزعوي رثوا لهدوا أنْ يأتوا ليعمايتُّ، وتواعالن وصوفَر وحيفَعوا 12. الشفر ،عِرفوهعيٍد ومل يب ِمن مهنفَعوا أعيور
ى األرِض سبعةَ وقَعدوا معه عل13َأصواتهم وبكَوا، ومزق كُلُّ واِحٍد جبته، وذَروا ترابا فوق رؤوِسِهم نحو السماِء، 
  .أياٍم وسبع لَياٍل، ومل يكَلِّمه أحد بكَِلمٍة، ألنهم رأوا أنَّ كآبته كانت عظيمةً ِجدا

  أيوب يتكلم
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1 ،هيوم بوس فاه وبأي هذا فتح عدفقال2َب كَلَّميت وبذَ أيفيِه، واللَّ"3:وأخ ِلدتالذي و اليوم لكه هيلُ الذي لَيت
ليمِلكه الظَّالم وِظلُّ 5. ال يعتِن بِه اُهللا ِمن فوق، وال يشِرق علَيِه ار. ليكُن ذلك اليوم ظَالما4. قد حِبلَ برجٍل: قالَ
 يفرح بني أياِم السنِة، وال أما ذلك اللَّيلُ فليمِسكه الدجى، وال6. لترعبه كاِسفات النهاِر. ليحلَّ علَيِه سحاب. املوِت

ليلعنه الِعنو اليوِم املُستِعدونَ إليقاِظ 8. هوذا ذلك اللَّيلُ ليكُن عاِقرا، ال يسمع فيِه هتاف7. يدخلَن يف عدِد الشهوِر
ألنه مل يغِلق أبواب بطِن أُمي، ومل 10ر هدب الصبِح، لينتِظِر النور وال يكُن، وال ي. ِلتظِلم نجوم ِعشائِه9. التنِني

يينةَ عن عقاوِر الشست؟ 11. يوحطِن، ملَ مل أُسِلِم الرالب ِمن ِحِم؟ عندما خرجتالر ِمن تمل أم تين 12ِلمِلماذا أعان
مع ملوٍك 14حينئٍذ كُنت ِنمت مسترحيا .  اآلنَ مضطَِجعا ساِكناألني قد كُنت13الركَب، وملَ الثُّدي حتى أرضع؟ 

 ،ا ألنفُِسِهموا أهرامنب شريي األرِض، الذينةً، 15ومِفض مهيوتب املاِلئني ،بساَء هلُم ذَهمع رؤ كِسقٍط 16أو أو
األسرى 18.  املُناِفقونَ عن الشغِب، وهناك يستريح املُتعبونَهناك يكُف17. مطموٍر فلم أكُن، كأِجنٍة مل يروا نورا

  .الصغري كما الكَبري هناك، والعبد حر ِمن سيِدِه19. يطمئنونَ مجيعا، اليسمعونَ صوت املُسخِر
20"قيعطَى لشفِس؟ ملَ يي النوحياةٌ ملُر ،ِظرونَ امل21 نورنتي الكُنوِز، الذين ِمن حفُرونَ علَيِه أكثَروليس هو، وي وت
. ِلرجٍل قد خفي علَيِه طَريقُه، وقد سيج اُهللا حوله23! املَسرورين إلَى أنْ يبتِهجوا، الفَِرحني عندما يِجدونَ قَربا22



ي ارِتعابا ارتعبت فأتاين، والذي فِزعت ِمنه جاَء ألن25ألنه ِمثلَ خبزي يأيت أنيين، وِمثلَ املياِه تنسِكب زفريت، 24
26. علَيجزوقد جاَء الر ،ِرحومل أست ومل أسكُن ئنأطم لَم."  

  أليفاز التيماين
4 
عن الكَالِم؟ إِن امتحن أحد كِلمةً معك، فهل تستاُء؟ ولكن من يستطيع اِلامِتناع "2: فأجاب أليفاز التيماينُّ وقال1َ
واآلنَ 5! قد أقام كالمك العاِثر، وثَبت الركَب املُرتِعشة4َ. ها أنت قد أرشدت كثريين، وشددت أيادي مرتخية3ً

عتارت كسإذ م ،ِجرتض ؟ 6. إذ جاَء علَيكِقككمالَ طُر كجاؤور ،كدمعتهي م تقواك ت7ألَيساُذكُر :م لكه ن
بنسمِة اِهللا 9. أنَّ احلاِرثني إمثًا، والزاِرعني شقاوةً يحصدونها: كَما قد رأيت8وهو بريٌء، وأين أُبيد املُستقيمونَ؟ 

ك لعدِم اَللَّيثُ هاِل11. زجمرةُ األسِد وصوت الزئِري وأنياب األشباِل تكَسرت10. يبيدونَ، وِبريِح أنِفِه يفنونَ
تددِة تبِة، وأشبالُ اللَّبوالفَريس.  

 يف اهلَواِجِس ِمن رؤى اللَّيِل، ِعند وقوِع سباٍت علَى الناِس، 13. ثُم إلَي تسلَّلَت كِلمةٌ، فقَِبلَت أُذُين ِمنها ِركزا"12
وقَفَت 16.  علَى وجهي، اقشعر شعر جسديفمرت روح15. أصابين رعب ورعدةٌ، فرجفَت كُلَّ ِعظامي14

يينع امقُد ها، ِشبهنظَرم ا. ولكين مل أعِرفِفضنخا مصوت 17: ِمسعت ِمن رلُ أطهجاِهللا؟ أِم الر ِمن رأاإلنسانُ أب
فكَم باحلَري سكّانُ بيوٍت ِمن طٍني، الذين 19، هوذا عبيده ال يأتِمنهم، وإلَى مالئكَِتِه ينِسب حماقَة18ًخاِلِقِه؟ 

. بدوِن منتِبٍه إليِهم إلَى األبِد يبيدونَ. بني الصباِح واملساِء يحطَّمون20َأساسهم يف التراِب، ويسحقونَ ِمثلَ العثِّ؟ 
  .أما انتِزعت ِمنهم طُنبهم؟ يموتونَ بال ِحكمٍة21
 
5 
1"؟ .  اآلنَاُدعِفتتلت يسنيالِقد جيٍب؟ وإلَى أيم ِمن 2فهل لكقاألمح ميتةَ تريوالغ ،يبلُ الغقتيظَ يي 3. ألنَّ الغإن

هرِبضم نتةً لَعغتلُ وبيتأص يبالغ نِقذ4َ. رأيتعيدونَ عن األمِن، وقد حتَطَّموا يف الباِب وال مب نوه5. بيأكُلُ الذين 
مهتالظَّمآنُ ثَرو فشتوِك، ويالش ى ِمنحت ذُهويأخ ،مهصيدةَ ال 6. اجلَوعانُ حقاوراِب، والشالت ِمن جةَ ال خترليإنَّ الب

  .ولكن اإلنسانَ مولود للمشقَِّة كما أنَّ اجلَواِرح الرِتفاِع اجلَناِح7تنبت ِمن األرِض، 
املُِرتِل مطَرا 10. الفاِعِل عظائم ال تفحص وعجائب ال تعد9. اِهللا، وعلَى اِهللا أجعلُ أمري كُنت أطلُب إلَىلكن "8

راريعلَى الب املَحزونونَ إلَى أمٍن11. علَى وجِه األرِض، واملُرِسِل املياه ِفعرتلَى، فييف الع واِضعنياجلاِعِل املُت .
 يف 14. اآلِخِذ احلُكَماَء حبيلَِتِهم، فتتهور مشورةُ املاِكرين13.  أفكار املُحتالني، فال تجري أيديِهم قَصدااملُبِطِل12

 املُنجي البائس ِمن السيِف، ِمن فِمِهم وِمن يِد15. النهاِر يصِدمونَ ظَالما، ويتلَمسونَ يف الظَّهريِة كما يف اللَّيِل
ةُ فاها16. القَوياخلَطي دجاٌء وتسفيكونُ للذَّليِل ر.  
. يسحق ويداه تشفياِن. ألنه هو يجرح ويعِصب18. فال ترفُض تأديب القديِر. هوذا طوبى لرجٍل يؤدبه اُهللا"17
ويف احلَرِب ِمن حد  ، يفديك ِمن املوِت يف اجلوِع20.  يف ِست شدائد ينجيك، ويف سبٍع ال يمسك سوٌء19
تضحك علَى اخلَراِب واملَحِل، وال ختشى 22. ِمن سوِط اللِّساِن تختبأُ، فال ختاف ِمن اخلَراِب إذا جاَء21. السيِف



تعلَم أنَّ خيمتك آِمنةٌ، وتتعهد ف24. ألنه مع ِحجارِة احلَقِل عهدك، ووحوش البريِة تساِلمك23. وحوش األرِض
تدخلُ املَدفَن يف شيخوخٍة، كرفِع 26. وتعلَم أنَّ زرعك كثري وذُريتك كعشِب األرِض25. مرِبضك وال تفِقد شيئًا

  ".ِسكفامسعه واعلَم أنت لنف. كذا هو. ها إنَّ ذا قد بحثنا عنه27. الكُدِس يف أواِنِه
  أيوب

6 
. ألنها اآلنَ أثقَلُ ِمن رمِل البحِر3لَيت كريب وِزنَ، ومصيبيت رِفعت يف املَوازيِن مجيعها، "2: فأجاب أيوب وقالَ 1

 ينهق الفَرا هل5ْ. أهوالُ اِهللا مصطَفَّةٌ ِضدي. ألنَّ ِسهام القديِر يفَّ وحمتها شاِربةٌ روحي4. ِمن أجِل ذلك لَغا كالمي
ماعافَت 7هلْ يؤكَلُ املَسيخ بال ِملٍح، أو يوجد طَعم يف مرِق البقلَِة؟ 6علَى العشِب، أو يخور الثَّور علَى علَِفِه؟ 

  !نفسي أنْ متَسها، هِذه صارت ِمثلَ خبزي الكَريِه
فال تزالُ تعزييت 10. رضى اُهللا بأنْ يسحقَين، ويطِلق يده فيقطَعينأنْ ي9! يا لَيت ِطلبيت تأيت ويعطيين اُهللا رجائي"8

شِفقذاٍب، ال يوِس: وابِتهاجي يف عالقُد كالم دي مل أجحى 11. أنيت حت؟ وما هي ِنهايِظرى أنتيت حتما هي قو
  !أال إنه لَيست يفَّ معونيت، واملُساعدةُ مطرودةٌ عني13اس؟ هلْ قويت قوةُ اِحلجارِة؟ هل لَحمي نح12أُصبر نفسي؟ 

ِمثلَ ساقيِة . أما إخواين فقد غَدروا ِمثلَ الغديِر15. حق املَحزوِن معروف ِمن صاِحِبِه، وإنْ ترك خشيةَ القديِر"14
إذا حميت جفَّت ِمن . إذا جرِت انقَطَعت17. ختفي فيها اجلَليداليت هي عِكرةٌ ِمن البرِد، وي16الودياِن يعبرونَ، 

. سيارةُ سباٍء رجوها. نظَرت قَواِفلُ تيماَء19. يعرج السفر عن طريِقِهم، يدخلونَ التيه فيهِلكون18َ. مكاِنها
20نيئنطمزوا يف ما كانوا مِجلوا. خِمثلها21. جاءوا إليها فخ مفاآلنَ قد ِصرت .مةً ففَِزعتربض ملْ 22. رأيته
أجلي؟ : قُلت ارشوا ِمن ماِلكُم يئًا، أو ِمنتاِة افدوين؟ 23أعطوين شِد العي ِد اخلَصِم، أو ِمني وين ِمنجن أو
24لَلتيٍء ضش موين يف أيوفَه ،لِّموين فأنا أسكُتالك25َ. ع دفعلَى ماذا ما أش ِمنكُم وبيخا التوأم ،قيماملُست الم

بل تلقونَ علَى اليتيِم، وحتفُرونَ حفرةً 27هلْ حتِسبونَ أنْ توبخوا كِلماٍت، وكالم اليائِس للريِح؟ 26يبرِهن؟ 
28. لصاِحِبكُمال أكِذب جوِهكُمي علَى وسوا يفَّ، فإنواِارِجع29. واآلنَ تفَر .ظُلم نا. ال يكونفيِه . ِارِجعوا أيض

  هلْ يف لساين ظُلم، أم حنكي ال يميز فسادا؟30. حقِّي
 
7 
كَما يتشوق العبد إلَى الظِّلِّ، وكما يترجى األجري 2ألَيس ِجهاد لإلنساِن علَى األرِض، وكأياِم األجِري أيامه؟ "1

 ،هتيلهكذا ت3أُجر تقاٍء قُِسمسوٍء، ولَيايل ش ريل أشه نيأقول4ُ. ع عتإذا اضطَج : عطولُ، وأشب؟ اللَّيلُ يى أقومتم
أيامي أسرع ِمن الوشيعِة، وتنتهي 6. ِجلدي كِرش وساخَ. لَِبس لَحمي الدود مع مدِر التراِب5. قَلَقًا حتى الصبِح

  .بغِري رجاٍء
. عيناك علَي ولَست أنا. ال تراين عني ناِظري8. اُذكُر أنَّ حيايت إنما هي ريح، وعيين ال تعود ترى خريا"7
9دصعِة ال يِرتلُ إلَى اهلاويزولُ، هكذا الذي يِحلُّ ويضمي حاب10. الس هكانم عِرفُهيِتِه، وال يإلَى ب عدب رِجعال ي
عدفمي11. ب عا ال أمنبضيِق روحي. أنا أيض كَلَّمفسي. أتِة نرار12. أشكو مب علَي لتعى جحت ،نيِتن أنا أم أحبر



فاختارت 15تريعين باألحالِم، وترِهبين برؤى، 14ِفراشي يعزيين، مضجعي يِرتع كُربيت، : إنْ قُلت13حاِرسا؟ 
ما هو 17. كُف عني ألنَّ أيامي نفخةٌ. ال إلَى األبِد أحيا. قد ذُبت16. وت علَى ِعظامي هِذِهنفسي اخلَِنق، امل

حتى متى ال تلتِفت 19وتتعهده كُلَّ صباٍح، وكُلَّ لَحظٍَة متتِحنه؟ 18اإلنسانُ حتى تعتِبره، وحتى تضع علَيِه قَلبك؟ 
رخيين ري وال تنريقي؟ ع ى 20يثَما أبلَعحت فِسكا لنين عاثورلتعالناِس؟ ملاذا ج قيبيا ر لُ لك؟ ماذا أفعأأخطأت

  ".وِلماذا ال تغِفر ذَنيب، وال تزيلُ إمثي؟ ألني اآلنَ أضطَِجع يف التراِب، تطلُبين فال أكون21ُأكونَ علَى نفسي ِحمالً؟ 
  بلدد الشوحي

8 
1بلد وقالَفأجاب وحيالش ةً؟ "2: دديدا شرحي ى تقولُ هذا، وتكونُ أقوالُ فيكتالقَضاَء، أو 3إلَى م جوعِل اُهللا يه

فإنْ بكَّرت أنت إلَى اِهللا وتضرعت إلَى القديِر، 5. إذ أخطأ إليِه بنوك، دفَعهم إلَى يِد معصيِتِهم4القدير يعِكس احلَق؟ 
وإنْ تكُن أوالك صغريةً فآِخرتك تكثُر 7.  كُنت أنت زكيا مستقيما، فإنه اآلنَ يتنبه لك ويسِلم مسكَن بركإن6ْ
  .ِجدا
8" ،باِحثَ آبائِهمم نا علَى األ9ِاسأِل القُرونَ األولَى وتأكَّدامألنَّ أي ،علَمأمٍس وال ن ِمن حننا نرِض ِظلٌّألن .
10خِرجونَ أقواالً قائلنيي مِقُلو وِمن ،؟ يقولونَ لككعِلمونالَّ ي11: فه تِمقَِة، أو تنبيف غَِري الغ ردينمي البلْ يه

ني اَهللا، ورجاُء هكذا سبلُ كُلِّ الناس13. وهو بعد يف نضارِتِه مل يقطَع، ييبس قَبلَ كُلِّ العشِب12احلَلفاُء بال ماٍء؟ 
 ،خيبنكَبوِت14الفاِجِر يالع يتب كَلُهتوم ،هاعِتماد نقَِطع15! فيتثبيِتِه فال يإلَى ب ِندستي .قومبِه فال ي كسميت .

16هراعيبخ تِتِه تنبنالشمِس وعلَى ج جاهت طبِة،17. هو رمجِبكَةٌ يف الرشتم ِةوأُصولُهلَّ اِحلجارحى مفتر  .
  .هذا هو فرح طريِقِه، وِمن التراِب ينبت آخر19! ما رأيتك: إِن اقتلَعه ِمن مكاِنِه، يجحده قائال18ً
20"رِد فاِعلي الشذُ بيالكاِملَ، وال يأخ رفُضت21. هوذا اُهللا ال يه يكفَتِضحكًا، وش مألَُ فاك22افًا، عندما ي لِبسي

  ".مبِغضوك خزيا، أما خيمةُ األشراِر فال تكونُ
  أيوب

9 
إنْ شاَء أنْ يحاجه، ال 3قد عِلمت أنه كذا، فكيف يتبرر اإلنسانُ ِعند اِهللا؟ . صحيح"2: فأجاب أيوب وقالَ 1

املُزحِزح اِجلبالَ وال تعلَم، 5من تصلَّب علَيِه فسِلم؟ . لقوِةهو حكيم القَلِب وشديد ا4. يجيبه عن واِحٍد ِمن ألٍف
اآلِمر الشمس فال تشِرق، ويخِتم علَى 7. املُزعِزع األرض ِمن مقَرها، فتتزلزلُ أعِمدتها6. الذي يقِلبها يف غَضِبِه

. صاِنع النعِش واجلَباِر والثُّريا ومخاِدِع اجلَنوب9. عايل البحِرالباِسطُ السماواِت وحده، واملاشي علَى أ8. النجوِم
10دعال ت جائبوع ،صفحال ت ظائمفاِعلُ ع.  
اُهللا ال 13ماذا تفعلُ؟ : إذا خطَف فمن يرده؟ ومن يقولُ له12. هوذا يمر علَي وال أراه، ويجتاز فال أشعر بِه"11
ريهبغَض د .بهأعوانُ ر هين حتتنح؟ 14. يكالمي معه وأختار هباألقَلِّ أنا أُجاِوب ال 15كَم رتري وإنْ تبألن

ذاك الذي يسحقُين 17. لو دعوت فاستجاب يل، لَما آمنت بأنه ِمسع صويت16. أُجاِوب، بل أسترِحم دياين
كِثرٍببالعاِصفَِة، ويروحي بال سب18.  جرائرين مشِبعفَسي، ولكن يذُ نين آخعدِة 19. ال يِة قوِجه إنْ كانَ ِمن



إنْ تبررت يحكُم علَي فمي، وإنْ كُنت 20من يحاِكمين؟ : وإنْ كانَ ِمن ِجهِة القَضاِء يقولُ. هأنذا: القَوي، يقولُ
  . كاِمالً يستذِنبين

إذا 23. إنَّ الكاِملَ والشرير هو يفنيِهما: لذلك قُلت. هي واِحدة22ٌ. رذَلت حيايت. ال أُبايل بنفسي. كاِملٌ أنا"21
ن هو، وإنْ مل يكُ. يغشي وجوه قُضاِتها. األرض مسلَّمةٌ ليِد الشريِر24. قَتلَ السوطُ بغتةً، يستهِزئ بتجِربِة األبرياِء

إنْ 27. كنسٍر ينقَض إلَى قَنِصِه. تمر مع سفُِن البردي26. أيامي أسرع ِمن عداٍء، تِفر وال ترى خريا25فإذًا من؟ 
قُلت : ،لَّجبوجهي وأت يت، أُطِلقى كُربئُين28أنسربال ت كا أنكُلِّ أوجاعي عاِلم ِمن س29. أخافأنا م ،بذنت

فإنك يف النقِع تغِمسين حتى تكرهين 31ولَِو اغتسلت يف الثَّلِج، ونظَّفت يدي باإلشناِن، 30فلماذا أتعب عبثًا؟ 
. ه علَى ِكلَينالَيس بيننا مصاِلح يضع يد33. ألنه ليس هو إنسانا ِمثلي فأُجاِوبه، فنأيت مجيعا إلَى املُحاكَمِة32. ثيايب
34هعبتين ربغوال ي صاهي عنع رفَعفسي35. لين هكذا ِعند ي لَستألن ،وال أخافُه كَلَّمإذًا أت.  
 
10 
! مينفهمين ملاذا تخاِص. ال تستذِنبين: قائالًِ ِهللا2أتكَلَّم يف مرارِة نفسي . أُسيب شكواي. قد كِرهت نفسي حيايت"1
ألك عينا بشٍر، أم كنظَِر اإلنساِن 4أحسن ِعندك أنْ تظِلم، أنْ ترِذلَ عملَ يديك، وتشِرق علَى مشورِة األشراِر؟ 3

 ِعلِمك  يف7حتى تبحثَ عن إمثي وتفَتش علَى خطييت؟ 6أأيامك كأياِم اإلنساِن، أم ِسنوك كأياِم الرجِل، 5تنظُر؟ 
ِدكي نِقذَ ِمنا، وال مذِنبم ي لَستأن.  

ألَم تصبين 10اُذكُر أنك جبلتين كالطِِّني، أفَتعيدين إلَى التراِب؟ 9يداك كونتاين وصنعتاين كُلِّي مجيعا، أفَتبتِلعين؟ "8
منحتين حياةً ورمحةً، وحِفظَت 12. حما، فنسجتين بِعظاٍم وعصٍبكَسوتين ِجلدا ول11َكاللَّبِن، وخثَّرتين كاجلُِنب؟ 

إنْ أخطأت تالِحظُين وال تِربئُين ِمن 14: عِلمت أنَّ هذا ِعندك. لكنك كتمت هِذِه يف قَلِبك13. ِعنايتك روحي
وإِن ارتفَع تصطادين 16. إني شبعانُ هوانا وناِظر مذَلَّيت. إنْ أذنبت فويلٌ يل، وإنْ تبررت ال أرفَع رأسي15. إمثي

علَي ربوتتج تعود ٍد، ثُم17. كأسعلَي كبغَض جاهي، وتزيدت كهودش ددجي. تِضد يشوج نوب.  
18"نيين عومل تر وحالر قد أسلَمت ِحِم؟ كُنتالر ين ِمنجتِحِم 19! فلماذا أخرالر ِمن فأُقاد ،ي مل أكُنكأن فكُنت
إلَى أرِض ظُلمٍة . قَبلَ أنْ أذهب وال أعود21كُف عني فأتـبلَّج قَليالً، ! ألَيست أيامي قَليلَةً؟ اترك20. القَِرب إلَى

 ."ها كالدجىأرِض ظَالٍم ِمثِل دجى ِظلِّ املوِت وِبال ترتيٍب، وإشراق22ُوِظلِّ املوِت، 

  صوفر النعمايت
11 
أصلَفُك يفِحم الناس، أم تِلخ 3أكَثرةُ الكَالِم ال يجاوب، أم رجلٌ ِمهذار يتبرر؟ "2: فأجاب صوفَر النعمايتُّ وقال1َ

 يتكَلَّم ويفتح شفَتيِه معك، ولكن يا لَيت اَهللا5. تعليمي زكي، وأنا بار يف عينيك: إذ تقول4ُوليس من يخزيك؟ 
  .إنها مضاعفَةُ الفَهِم، فتعلَم أنَّ اَهللا يغِرمك بأقَلَّ ِمن إِمثك! ويعِلن لك خفياِت اِحلكمِة6
 تفعلَ؟ أعمق ِمن هو أعلَى ِمن السماواِت، فماذا عساك أن8ْأإلَى عمِق اِهللا تتِصلُ، أم إلَى ِنهايِة القديِر تنتهي؟ "7

إنْ بطَش أو أغلَق أو جمع، فمن يرده؟ 10. ِمن األرِض طولُه، وأعرض ِمن البحِر أطول9ُاهلاويِة، فماذا تدري؟ 



، وكجحِش الفَرا يولَد أما الرجلُ ففاِرغٌ عدمي الفَهِم12ألنه هو يعلَم أُناس السوِء، ويبِصر اإلمثَ، فهل ال ينتِبه؟ 11
 .اإلنسانُ

13"يكدإليِه ي طتسوب ،كقَلب أنت دت14. إنْ أعد ،ِتكيميف خ الظُّلم سكُنوال ي ،ِدكاإلمثَ الذي يف ي دتإنْ أبع
15ا وال ختافيٍب، وتكونُ ثاِبتبال ع كوجه ئٍذ ترفَعقَّة16َ. حينى املَشتنس كهاكمياٍه. ألنتذكُر تربع  .
17ظُّكح قومِة يالظَّهري ا. وفَوقلُ صباحوحيت جاٌء18. الظَّالمر ديوج هألن ئنطموت . وتضطَِجع ولكح سستتج
اصهم يبيد، أما عيونُ األشراِر فتتلَف، ومن20. وترِبض وليس من يزِعج، ويتضرع إلَى وجِهك كثريون19َ. آِمنا

  ".ورجاؤهم تسليم النفِس
  أيوب

  
12 
لَست أنا . غَري أنه يل فهم ِمثلكُم3! صحيح إنكُم أنتم شعب ومعكُم متوت اِحلكمةُ"2: فأجاب أيوب وقال1َ

كُمِمثلُ هِذِه؟ . دون هليس ِعند ن4ومةً لصاِحِبِه ِصرتخرالً سجعا اَهللا. ردهجابالكاِملُ.  فاست يقدةٌ هو الصخرس .
5همقَد لَّتز أٌ ملَنيهم ،ئنوانٌ يف أفكاِر املُطملي هبتونَ، 6. ِللمئنطمغيظونَ اَهللا مي ةٌ، والذينرحيستم بنيراملُخ خيام

ِدِهميف ي يأتونَ بإلَِهِهم الذين!  
7"عفت هائمفاسأِل البكخِبرالسماِء فت وطُيور ،كالبحِر8. لِّم كمس ثَكدحوي ،كلِّمعفت كلِِّم األرض 9. أو علَمال ي نم

أفَلَيسِت اُألذُنُ متتِحن 11.  وروح كُلِّ البشِرالذي بيِدِه نفَس كُلِّ حي10ِمن كُلِّ هؤالِء أنَّ يد الرب صنعت هذا؟ 
  .ِعند الشيِب ِحكمةٌ، وطولُ األياِم فهم12الَ، كما أنَّ احلَنك يستطِعم طَعامه؟ األقو
يمنع املياه 15. يغِلق علَى إنساٍن فال يفتح. هوذا يهِدم فال يبنى14. له املَشورةُ والِفطنةُ. ِعنده اِحلكمةُ والقُدرةُ"13
سفتيب . طِلقُها فتقِلبي16. األرضوالفَهم الِعز هلُّ. ِعنداملُِضلُّ واملُض 17 .له قمحى، ويأسر باملُشريين بذهي
يقطَع 20. يذهب بالكهنِة أسرى، ويقِلب األقوياَء19. يحلُّ مناِطق املُلوِك، ويشد أحقاَءهم بِوثاٍق18. القُضاةَ

يكِشف العمائق ِمن 22. يلقي هوانا علَى الشرفاِء، ويرخي ِمنطَقَةَ األِشداِء21. ق الشيوِخكالم اُألمناِء، ويِرتع ذَو
يِرتع عقولَ رؤساِء 24. يوسع لُألمِم ثُم يجليها. يكَثِّر اُألمم ثُم يبيدها23. الظَّالِم، ويخِرج ِظلَّ املوِت إلَى النوِر

  .يتلَمسونَ يف الظَّالِم وليس نور، ويرنحهم ِمثلَ السكراِن25. ، ويِضلُّهم يف تيٍه بال طَريٍقشعِب األرِض
 
13 
ولكين أُريد أنْ أُكَلِّم 3. لَست دونكُم. ما تعِرفونه عرفته أنا أيضا2. ِمسعته أُذُين وفَِطنت بِه. هذا كُلُّه رأته عيين"1

إلَى اِهللالقدير لَفِّقو كِذٍب4. ، وأنْ أُحاكَمم فما أنتأم .طّالونَ كُلُّكُماُء با5. أِطبمتتونَ صتصم كُملَيت . يكونُ ذلك
  ألجِلِه؟أتقولونَ ألجِل اِهللا ظُلما، وتتكَلَّمونَ بِغش7. ِامسعوا اآلنَ حجيت، واصغوا إلَى دعاوي شفَتي6. لكُم ِحكمةً

توبيخا 10أخري لكُم أنْ يفحصكُم، أم تخاِتلونه كما يخاتلُ اإلنسانُ؟ 9أتحابونَ وجهه، أم عن اِهللا تخاِصمونَ؟ 8



، خطَبكُم أمثالُ رماٍد12فهالَّ يرِهبكُم جاللُه، ويسقُطُ علَيكُم رعبه؟ 11. يوبخكُم إنْ حابيتم الوجوه ِخفيةً
  .وحصونكُم حصونٌ ِمن طٍني

13"هما أصابِصبين مأنا، ولي كَلَّمي فأتنفسي يف كفِّي؟ 14. اُسكُتوا عن عذُ لَحمي بأسناين، وأضهوذا 15ِلماذا آخ
سمعا 17.  يأيت قُدامهفهذا يعود إلَى خالصي، أنَّ الفاِجر ال16. فقط أُزكِّي طَريقي قُدامه. ال أنتِظر شيئًا. يقتلُين

ساِمِعكُمعوا أقوايل وتصرحيي مبى18. امسعوالد نتذا قد أحسأنه .رربي أتأن ين 19. أعلَمخاِصمهو الذي ي نم
  حتى أصمت اآلنَ وأُسِلم الروح؟

20ِتكضرح في ِمنئٍذ ال أختلْ يب، فحينيِن ال تفعما أمرينأبِع21. إنرِعبت كتيبه عي، وال تدنع يكدي 22. د ثُم
ِلماذا حتجب 24. كَم يل ِمن اآلثاِم واخلطايا؟ أعِلمين ذَنيب وخطييت23. ادع فأنا أُجيب، أو أتكَلَّم فتجاِوبين

ألنك كتبت علَي أُمورا مرةً، 26 ياِبسا؟ أترِعب ورقَةً مندفَعةً، وتطاِرد قَشا25وجهك، وحتِسبين عدوا لك؟ 
 ،ِصباي ين آثامثتر27ووشتبن ساِلكي، وعلَى أُصوِل ِرجلَيم مجيع ظتِة، والحيف اِملقطَر ِرجلَي لتعوأنا 28. فج

  .كمتسوٍس يبلَى، كثَوٍب أكَله العثُّ
 
14 
فعلَى ِمثِل 3. يخرج كالزهِر ثُم ينحِسم ويربح كالظِّلِّ وال يِقف2. يلُ األياِم وشبعانُ تعبااإلنسانُ مولود املَرأِة، قَل"1

ِة معكإلَى املُحاكَم رتأحض ايوإي ،يكينع قتد4. هذا حدِجِس؟ ال أحالن ِمن الطّاِهر خِرجي ن5! م تإنْ كان
ةً، وعحدودم هامأي ،هزجاوفال يت لهأج نتيوقد ع ،كِرِه ِعندأشه دكاألجِري 6د رسإلَى أنْ ي ،ِرحستلي عنه فأقِصر

  .بانِتهاِء يوِمِه
راِب ولَو قَدم يف األرِض أصلُها، ومات يف الت8. إنْ قُِطعت تخِلف أيضا وال تعدم خراعيبها. ألنَّ للشجرِة رجاًء"7

اإلنسانُ يسِلم الروح، فأين . أما الرجلُ فيموت ويبلَى10. فِمن رائحِة املاِء تفِرخ وتنِبت فُروعا كالِغرِس9ِجذعها، 
ى ال ال يستيِقظونَ حت. واإلنسانُ يضطَِجع وال يقوم12قد تنفَد املياه ِمن البحرِة، والنهر ينشف ويِجف، 11هو؟ 

وِمِهمن ِبهونَ ِمننتوال ي ،تبقَى السماوات.  
إنْ مات رجلٌ أفَيحيا؟ 14. لَيتك تواريين يف اهلاويِة، وتخفيين إلَى أنْ ينصِرف غَضبك، وتعين يل أجالً فتذكُرين"13

أما اآلنَ فتحصي 16. تشتاق إلَى عمِل يِدك. تدعو فأنا أُجيبك15. كُلَّ أياِم ِجهادي أصِبر إلَى أنْ يأيتَ بديل
  .معصييت مختوم علَيها يف صرٍة، وتلَفِّق علَي فوق إمثي17! خطَوايت، أال تحاِفظُ علَى خطييت

وجترف سيولُها تراب األرِض، اِحلجارةُ تبليها املياه 19. إنَّ اجلَبلَ الساِقطَ ينتِثر، والصخر يزحزح ِمن مكاِنِه"18
يكرم بنوه وال يعلَم، أو 21. تغير وجهه وتطرده. تتجبر علَيِه أبدا فيذهب20 .وكذلك أنت تبيد رجاَء اإلنساِن

مِ مفهصِغرونَ وال ي22. يفسن وعلَى ذاِتها تنوح هلَحم عجوما علَى ذاِتِه يتإنه". 

  أليفاز التيماين
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فيحتج بكَالٍم 3ألَعلَّ احلَكيم يجيب عن معِرفٍَة باِطلٍَة، ويمألَُ بطنه ِمن ريٍح شرقيٍة، "2: فأجاب أليفاز التيماينُّ وقال1َ
ألنَّ فمك يذيع إمثَك، وختتار 5. ى لَدى اِهللاأما أنت فتنايف املَخافَةَ، وتناِقض التقو4ال يفيد، وِبأحاديثَ ال ينتِفع ا؟ 

6. لسانَ املُحتالنيداِن علَيكتشه فَتاكال أنا، وش ،كذِنبستي كإنَّ فم.  
ماذا 9هلْ تنصت يف مجِلِس اِهللا، أو قَصرت اِحلكمةَ علَى نفِسك؟ 8أصورت أولَ الناِس أم أُبِدئت قَبلَ التالِل؟ "7

أقَليلَةٌ 11. ِعندنا الشيخ واألشيب، أكبر أياما ِمن أبيك10تعِرفُه وال نعِرفُه نحن؟ وماذا تفهم وليس هو ِعندنا؟ 
  ِعندك تعزيات اِهللا، والكَالم معك بالرفِق؟

12" يناكع ِلج؟ وملاذا ختتكقَلب ذُكعلَى ا13ملاذا يأخ دى ترأقواالً؟ حت فيك ِمن خِرجى 14ِهللا وتهو اإلنسانُ حت نم
فِباحلَري مكروه 16هوذا ِقديسوه ال يأتِمنهم، والسماوات غَري طاِهرٍة بعينيِه، 15يزكو، أو مولود املَرأِة حتى يتبرر؟ 
  !وفاِسد اإلنسانُ الشاِرب اإلمثَ كاملاِء

17" ،أوحي إلَيك ،هثَ مبا رأيتديل فأُح ع18امسموهكتفلم ي كَماُء عن آبائِهمبِه ح ر19. ما أخب مههلُم وحد الذين
غَريب مهينب رعبومل ي ،ِت األرضِة للعايت20. أُعطياملَعدود ننيِد السداِمِه، وكُلَّ عى كُلَّ أيلَوهو يت يررالش .

. ال يأملُ الرجوع ِمن الظُّلمِة، وهو مرتقَب للسيِف22. يف ساعِة سالٍم يأتيِه املُخرب.  يف أُذُنيِهصوت رعوٍب21
علَيِه يتجبراِن . يرِهبه الضر والضيق24. تائه هو ألجِل اخلُبِز حيثُما يِجده، ويعلَم أنَّ يوم الظُّلمِة مهيأٌ بني يديِه23

ِعدستِلٍك مغَىكم25.  للو روعلَى القديِر جتَب ،هدعلَى اِهللا ي دم هِه 26ألنجانِق بأوقاِف منالع لِّبصتا علَيِه، معادي
تا غَري مسكونٍة عتيدةً أنْ فيسكُن مدنا خِربةً، بيو28ألنه قد كسا وجهه مسنا، وربى شحما علَى ِكليتيِه، 27. معبأةً

خراعيبه تيبسها . ال تزولُ عنه الظُّلمة30ُ. ال يستغين، وال تثبت ثَروته، وال يمتد يف األرِض مقتناه29. تصري رجما
قَبلَ يوِمِه يتوفَّى، وسعفُه 32.  يكونُ أُجرتهألنَّ السوَء. يِضلُّ. ال يتِكلْ علَى السوِء31. السموم، وِبنفخِة فِمِه يزولُ

رخض33. ال يههريتوِن زكالز نثُروي ،هِة ِحصِرمساِقطُ كاجلَفن34. ي تأكُلُ خيام اروالن ،اِر عاِقرةَ الفُجماعألنَّ ج
  ".حِبلَ شقاوةً وولَد إمثًا، وبطنه أنشأ ِغشا35. الرشوِة
  أيوب
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هلْ ِمن ِنهايٍة لكَالٍم فاِرٍغ؟ أو ماذا 3! معزونَ متِعبونَ كُلُّكُم. قد ِمسعت كثريا ِمثلَ هذا"2: فأجاب أيوب وقال1َ

لَيكُم أقواالً أنا أيضا أستطيع أنْ أتكَلَّم ِمثلكُم، لو كانت أنفُسكُم مكانَ نفسي، وأنْ أسرد ع4يهيجك حتى تجاِوب؟ 
رأسي إلَيكُم 5. وأُنِغضمِسكُكُمت يفَتةُ شبفَمي، وتعزي كُمددأُش بل كُنت.  

قَبضت 8. خربت كُلَّ جماعيت. إنه اآلنَ ضجرين7إنْ تكَلَّمت مل متتِنع كآبيت، وإنْ سكَت فماذا يذهب عني؟ "6
علَي .شاِهد ِجديف وجهيق. و جاِوبزايل يه علَي ين9. امدين واضطَهسرافت هبغَض .هأسنان علَي قري . حدوع

يِه علَيينع ددح10. يمهأفواه روا علَيا. فغا. لَطَموين علَى فكِّي تعيريمجيع نوا علَياُهللا إلَى الظّاِلِم، 11. تعاو ينفَعد
أحاطَت 13. كُنت مسترحيا فزعزعين، وأمسك بقَفاي فحطَّمين، ونصبين له غَرضا12. شراِر طَرحينويف أيدي األ

هماتيب ر .شِفقومل ي يتكُلي قيت علَى األرِض. شرارم ا علَى اقِتحاٍم14. سفَكين اقِتحامِحمقتاٍر. يبكج عدو علَيي .



. ِامحر وجهي ِمن البكاِء، وعلَى هديب ِظلُّ املوِت16. علَى ِجلدي، ودسست يف التراِب قَرينِخطت ِمسحا 15
  .مع أنه ال ظُلم يف يدي، وصاليت خاِلصة17ٌ
أيضا اآلنَ هوذا يف السماواِت شهيدي، وشاِهدي يف 19. يا أرض ال تغطِّي دمي، وال يكُن مكانٌ لصراخي"18
. لكي يحاِكم اإلنسانَ ِعند اِهللا كابِن آدم لَدى صاِحِبِه21ِ ِهللا تقطُر عيين .املُستهِزئونَ يب هم أصحايب20. عايلاأل
  .إذا مضت ِسنونَ قَليلَةٌ أسلُك يف طَريٍق ال أعود ِمنها22
 
17 
1"روحي تِلفَت .امي انطَفأتيل. أي ما القُبورإن. 

من هو الذي يصفِّق يدي؟  .كُن ضاِمين ِعند نفِسك3. لونَ ِعندي، وعيين تبيت علَى مشاجراِتِهملَوال املُخاِت"2
4مهال ترفَع ِة، ألجِل ذلكعن الِفطن مهقَلب عتنم كنيِه5. ألنيونُ بع لِب، تتلَفللس األصحاب لِّمسالذي ي .
يتعجب 8. لِِّّكَلَّت عيين ِمن احلُزِن، وأعضائي كُلُّها كالظ7. وِصرت للبصِق يف الوجِهأوقَفَين مثَالً للشعوب، 6

 .أما الصديق فيستمِسك بطريِقِه، والطّاِهر اليديِن يزداد قوة9ً. املُستقيمونَ ِمن هذا، والبِرئ ينتِهض علَى الفاِجِر

10"اولكن ارِجعوا كُلُّكُمكيمفيكُم ح 11.  وتعالَوا، فال أِجدتربامي قد عقاِصدي، إرثُ قَليب. أيم، تعزقد انت .
وقُلت 14إذا رجوت اهلاويةَ بيتا يل، ويف الظَّالِم مهدت ِفراشي، 13. يجعلونَ اللَّيلَ ارا، نورا قريبا للظُّلمِة12
تهِبطُ إلَى مغاليِق اهلاويِة إذ 16فأين إذًا آمايل؟ آمايل، من يعاِينها؟ 15ت أُمي وأُخيت، أن: أنت أيب، وللدوِد: للقَِرب

  ".ترتاح معا يف التراِب
  بلدد الشوحي

18 
نا كالبهيمِة، ِلماذا حِسب3. إلَى متى تضعونَ أشراكًا للكَالِم؟ تعقَّلوا وبعد نتكَلَّم"2: فأجاب بلدد الشوحي وقال1َ

  يا أيها املُفتِرس نفسه يف غَيِظِه، هل ألجِلك تخلَى األرض، أو يزحزح الصخر ِمن مكاِنِه؟4وتنجسنا يف عيوِنكُم؟ 
5"معناِرِه! ن ضيُء هليبنطَِفئُ، وال ياألشراِر ي 6. نور فوقَه هِتِه، وِسراجيميف خ ظِلمي ورنطَِفئُالن7. ي طَواتخ رقصت

هتشورم هعِتِه، وتصركٍَة ألنَّ ِرجلَيِه8. قوبمشي إلَى ش9. تدفَعاِنِه يف اِملصالِة في ِمنه كَّنِقِبِه، وتتمبع الفَخ مِسكي
كربيِل10. الشيف الس هتدوِمصي ،هةٌ يف األرِض ِحبالَتطمورأهوا11. م هرِهبِرجلَيِهت ِعند هروِلِه، وتذعح لٌ ِمن .
ينقَِطع عن 14. يأكُلُ أعضاَءه بكر املوِت. يأكُلُ أعضاَء جسِدِه13. تكونُ قوته جائعةً والبوار مهيأٌ جباِنِبِه12

ِمن 16. يذَر علَى مرِبِضِه ِكربيت.  لهيسكُن يف خيمِتِه من ليس15. خيمِتِه، عن اعِتماِدِه، ويساق إلَى مِلِك األهواِل
هفرع قطَعي فوق وِمن ،أُصولُه ستيب 17. حتترعلَى وجِه الب له األرِض، وال اسم ِمن بيدي هوِر 18. ِذكرالن ِمن دفَعي

دطرِة ياملَسكون ِة، وِمن19. إلَى الظُّلمش نيب له ِقبسلَ وال عحالِِّهال نيف م يوِمِه 20. عِبِه، وال شاِرد ِمن بجعتي
  ".إنما ِتلك مساِكن فاِعلي الشر، وهذا مقام من ال يعِرف اَهللا21. املُتأخرونَ، ويقشِعر األقدمونَ

  أيوب
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مل ختجلوا ِمن . هِذِه عشر مراٍت أخزيتموين3؟ حتى متى تعذِّبونَ نفسي وتسحقونين بالكَالِم"2:فأجاب أيوب وقال1َ
إنْ كنتم باحلَق تستكِبرونَ علَي، فثَبتوا علَي 5! علَي تستِقر ضاللَيت. ضلَلت حقا وهبين4. أنْ حتِكروِنـــي

. أدعو وليس حكم. إني أصرخ ظُلما فال أُستجابها 7. فاعلَموا إذًا أنَّ اَهللا قد عوجين، ولَف علَي أُحبولَته6. عاري
8رطَ طَريقي فال أعبوا ،قد حلَ ظَالمعلي جبرأسي9. وعلَى س تاج عزيت وني كرامنكُلِّ 10. أزالَ ع ين ِمنمده

معا جاءت غُزاته، وأعدوا 12. ين كأعدائِهوأضرم علَي غَضبه، وحِسب11ِجهٍة فذَهبت، وقَلَع ِمثلَ شجرٍة رجائي، 
أقاِريب قد خذَلوين، والذين 14. قد أبعد عني إخويت، ومعاِريف زاغوا عني13. علَي طريقَهم، وحلّوا حولَ خيميت

. عبدي دعوت فلم يِجب16. ريباِصرت يف أعيِنِهم غَ. نزالُء بييت وإمائي يحِسبونين أجنبيا15. عرفوين نسوين
إذا . األوالد أيضا قد رذَلوين18. نكهيت مكروهةٌ ِعند امرأيت، وخممت ِعند أبناِء أحشائي17. بفَمي تضرعت إليِه
كَلَّمونَ علَييت 19. قُمتانقَلَبوا علَي مهبتأحب ين كُلُّ ِرجايل، والذينظمي قد20. كَِرهِجبلدي ولَحمي، ع لَِصق 
ِلماذا تطاِردونين كما 22. تراَءفوا، تراَءفوا أنتم علَي يا أصحايب، ألنَّ يد اِهللا قد مستين21. ونجوت ِجبلِد أسناين

  اُهللا، وال تشبعونَ ِمن لَحمي؟
23"بكتكِلمايت اآلنَ ت يف ِسفٍر، . لَيت تِسمها رإ24يا لَيت تِقرصاٍصونديٍد وِبرخِر بقَلَِم حلَى األبِد يف الص .
وبعد أنْ يفنى ِجلدي هذا، وِبدوِن 26حي، واآلِخر علَى األرِض يقوم،  أما أنا فقد عِلمت أنَّ وليــي25

. تاي يف جويفإلَى ذلك تتوق كُلي. الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظُراِن وليس آخر27. جسدي أرى اَهللا
خافوا علَى أنفُِسكُم ِمن السيِف، ألنَّ الغيظَ ِمن 29 .ملاذا نطاِرده؟ والكَالم األصلي يوجد ِعندي: فإنكُم تقولون28َ

 ."لكَي تعلَموا ما هو القَضاُء. آثاِم السيِف

  صوفر النعمايت
20 
وروح . تعيري توبيخي أمسع3. ذلك هواِجسي تجيبين، وهلذا هيجاين يفَِّمن أجِل "2: فأجاب صوفَر النعمايتُّ وقال1َ

  .ِمن فهمي يجيبين
أنَّ هتاف األشراِر ِمن قريٍب، وفَرح الفاِجِر إلَى 5أما عِلمت هذا ِمن القَدِمي، منذُ وِضع اإلنسانُ علَى األرِض، "4

أين هو؟  :الذين رأوه يقولونَ. كَجلَِّتِه إلَى األبِد يبيد7، ومس رأسه السحاب، ولَو بلَغَ السماواِت طولُه6! لَحظٍَة
بنوه يترضونَ 10. عني أبصرته ال تعود تراه، ومكانه لن يراه بعد9. كاحلُلِم يطري فال يوجد، ويطرد كطَيِف اللَّيِل8

إنْ حال يف فِمِه الشر، وأخفاه 12. ِعظامه مآلنةٌ شبيبةً، ومعه يف التراِب تضطَِجع11. ثَروتهالفُقَراَء، ويداه ترداِن 
. فخبزه يف أمعائِه يتحولُ، مرارةُ أصالٍل يف بطِنِه14أشفَق علَيِه ومل يتركه، بل حبسه وسطَ حنِكِه، 13حتت لساِنِه، 

ال يرى اجلَداِولَ 17. يقتلُه لسانُ األفعى. سم األصالِل يرضع16. اُهللا يطردها ِمن بطِنِه. وةً فيتقَيأُهاقد بلَع ثَر15
، ألنه رضض املَساكني، وتركَهم19. وال يفرح. كماٍل حتت رجٍع. يرد تعبه وال يبلَعه18. أار سواقي عسٍل ولَبٍن
لَيست ِمن أكِلِه بقيةٌ، ألجِل ذلك ال 21. ألنه مل يعِرف يف بطِنِه قَناعةً، ال ينجو مبشتهاه20. واغتصب بيتا ومل يبِنِه

هريخ دوم22. يقضايغِدِه يتمع ِملِء ر .قيكُلِّ ش دأنَّ ا23. تأيت علَيِه ي ،هطنمألَُ برِسلُ علَيِه يكونُ عندما يَهللا ي



جذَبه فخرج ِمن بطِنِه، 25. ختِرقُه قَوس نحاٍس. يِفر ِمن ِسالِح حديٍد24. حمو غَضِبِه، ويمِطره علَيِه ِعند طَعاِمِه
قرِتِه مرارم ِمن والباِرق .عوببأةٌ لذَخائِرِه26. علَيِه رختٍة مكُلُّ ظُلم . نار تأكُلُهنفَخِتِه. مل تيمةَ يف خقيى البترع .

هذا نصيب �29. تهراق يف يوِم غَضِبِه. تزولُ غَلَّةُ بيِتِه28. السماوات تعِلن إمثَه، واألرض تنهض علَيِه27
  ".اإلنساِن الشريِر ِمن ِعنِد اِهللا، ومرياثُ أمِرِه ِمن القديِر

  أيوب
21 
. وبعد كالمي استهِزئوا ،ِاحتِملوين وأنا أتكَلَّم3. ِامسعوا قَويل مسعا، وليكُن هذا تعزيتكُم"2: فأجاب أيوب وقال1َ
 .تفَرسوا يفَّ وتعجبوا وضعوا اليد علَى الفَِم5أما أنا فهل شكواي ِمن إنساٍن، وإنْ كانت، فلماذا ال تضيق روحي؟ 4

نسلُهم قائم 8ِلماذا حتيا األشرار ويشيخونَ، نعم ويتجبرونَ قوةً؟ 7. ع، وأخذَت بشري رعدةٌعندما أتذَكَّر أرتا"6
ِنِهميف أعي مهتيوذُر ،ممعه مهصا اِهللا9. أمامع اخلَوِف، وليس علَيِهم ةٌ ِمنآِمن مهيوتخِطئ10ُ. بوال ي لِقحي مهثَور .

قَرسِقطُبوال ت نِتجت مه11. تترقُص موأطفالُه ،مهعضِم رنسِرحونَ ِمثلَ الغطِربونَ 12. يوي ،والعود فحِملونَ الدي
ِة طُرِقك ابعد عنا، وِبمعِرفَ: فيقولونَِ ِهللا14. يف لَحظٍَة يهِبطونَ إلَى اهلاويِة. يقضونَ أيامهم باخلَِري13. بصوِت اِملزماِر

رس؟15. ال نسناهمإِن الت ِفعنت؟ وماذا نهدعبى نحت هو القدير نم  
16"مهريخ ِدِهمةُ األشراِر. هوذا ليس يف يشوري منع دبع؟ أو 17. لتمهوارب األشراِر، ويأيت علَيِهم نطَِفئُ ِسراجي كَم

اَُهللا يخِزنُ إمثَه 19أو يكونونَ كالتِنب قُدام الريِح، وكالعصافَِة اليت تسِرقُها الزوبعةُ؟ 18ِه؟ يقِسم هلُم أوجاعا يف غَضِب
فما هي مسرته يف بيِتِه بعده، وقد 21. ِلتنظُر عيناه هالكَه، وِمن حمِة القديِر يشرب20. ليجاِزِه نفسه فيعلَم. لبنيِه
هوِرِه؟تعش ددع ني  

أحواضه 24. كُلُّه مطمئن وساِكن. هذا يموت يف عِني كماِلِه23أاُهللا يعلَّم معِرفَةً، وهو يقضي علَى العالني؟ "22
ِعظاِمِه طَري خا، ومنةٌ لَبآلنا25. مريخ ذُقٍة ومل يرفٍس مبن موتي ضطَِج26. وذلكما يراِب ِكالها يف التععاِن م

  .والدود يغشاهما
أين بيت العايت؟ وأين خيمةُ مساِكِن : ألنكُم تقولون28َ. هوذا قد عِلمت أفكاركُم والنياِت اليت ا تظِلمونين"27

ليوِم السخِط . البواِر يمسك الشريرإنه ليوِم 30أفَلَم تسألوا عاِبري السبيِل، ومل تفِطنوا لدالئِلِهم؟ 29األشراِر؟ 
. هو إلَى القُبوِر يقاد، وعلَى املَدفَِن يسهر32من يعِلن طريقَه لوجِهِه؟ ومن يجازيِه علَى ما عِملَ؟ 31. يقادونَ
فكَيف تعزونين باِطالً وأجِوبتكُم 34. يزحف كُلُّ إنساٍن وراَءه، وقُدامه ما ال عدد له. حلو له مدر الوادي33

  ".بقيت خيانةً؟
  أليفاز التيماين

22 
هلْ ِمن مسرٍة للقديِر إذا تبررت، أو 3! هل ينفَع اإلنسانُ اَهللا؟ بل ينفَع نفسه الفَِطن"2: فأجاب أليفاز التيماينُّ وقال1َ

ألَيس شرك عظيما، وآثامك 5هلْ علَى تقواك يوبخك، أو يدخلُ معك يف املُحاكَمِة؟ 4ك؟ ِمن فائدٍة إذا قَومت طُرقَ
ماًء مل تسِق العطشانَ، وعِن اجلَوعاِن منعت 7. ألنك ارتهنت أخاك بال سبٍب، وسلَبت ثياب العراِة6ال ِنهايةَ هلا؟ 



األراِملَ أرسلت خالياٍت، وِذراع اليتامى 9.  فله األرض، واملُترفِّع الوجِه ساِكن فيهاأما صاِحب القوِة8. خبزا
قَتحةً 10. انسغتب عبر كريعوي ،ِفخاخ والَيكح 11ألجِل ذلكطِّيكغاملياِه ي ى، وفَيضةٌ فال ترظُلم أو.  

كيف يعلَم اُهللا؟ هل ِمن وراِء الضباِب : فقُلت13!  رأس الكَواِكِب ما أعالهوانظُر. هوذا اُهللا يف علو السماواِت"12
هلْ حتفَظُ طريق الِقدِم الذي داسه ِرجالُ 15. السحاب ِستر له فال يرى، وعلَى دائرِة السماواِت يتمشى14يقضي؟ 

وماذا يفعلُ القدير . ابعد عنا: القائلنيِ ِهللا17. مر انصب علَى أساِسِهِمالذين قُِبض علَيِهم قَبلَ الوقِت؟ الغ16اإلِمث، 
األبرار ينظُرونَ ويفرحونَ، والبريُء يستهِزئِ م 19. لتبعد عني مشورةُ األشراِر. وهو قد مأل بيوتهم خريا18هلُم؟ 
20: قائلنيقاِومونا، وبم دبي ؟ألَمارقد أكَلَتها الن مهتقي  
21"بِه واسلَم فرتع .ريخ يأتيك ِل22. بذلكاقب يف قَلِبك هكالم عفيِه، وض ةَ ِمنريعإلَى 23. الش عتجإنْ ر

يكونُ 25. ني حصا األوديِةوألقَيت الترب علَى التراِب وذَهب أوفري ب24إنْ أبعدت ظُلما ِمن خيمِتك، . القديِر تبنى
 ،ةَ أتعاٍب لكوِفض كِترب 26القديركإلَى اِهللا وجه ئٍذ تتلَذَّذُ بالقديِر وترفَعحين ك27. ألن ،لك ِمعستفي لِّي لهصت

ويخلِّص . رفع: ولُإذا وِضعوا تق29. وتجِزم أمرا فيثَبت لك، وعلَى طُرِقك يضيُء نور28. ونذورك توفيها
  ".ينجي غَري البريِء وينجى بطَهارِة يديك30. املُنخِفض العينِني

  أيوب
23 
من يعطيين أنْ أِجده، فآيتَ إلَى 3. ضربيت أثقَلُ ِمن تنهدي. اليوم أيضا شكواي متَرد"2: فأجاب أيوب وقال1َ

أِبكَثرِة 6فأعِرف األقوالَ اليت ا يجيبين، وأفهم ما يقولُه يل؟ 5عوى أمامه، وأمألَُ فمي حججا، أُحِسن الد4كُرسيِه، 
هأنذا 8. هناِلك كانَ يحاجه املُستقيم، وكُنت أجنو إلَى األبِد ِمن قاضي7. ولكنه كانَ ينتِبه إلَي! قوٍة يخاِصمين؟ كّالَّ

ببِهأذه را فال أشعوغَرب ،رقًا فليس هو هناك9.  شهفال أنظُر لُهميثُ عِشماالً ح .فال أراه اجلَنوب طَّفعيت.  
. حِفظت طريقَه ومل أِحد. خبطَواِتِه استمسكَت ِرجلي11. إذا جربين أخرج كالذَّهِب. ألنه يعِرف طَريقي"10
12فَتِة شوصي ِمنحفيِه. يِه مل أبر كالم رتيت ذَخفريض ِمن هي 13. أكثَرتشت هفس؟ ونهدري نفم ،هحدا هو فوأم
. أتأملُ فأرتِعب ِمنه. ِمن أجِل ذلك أرتاع قُدامه15. ألنه يتمم املَفروض علَي، وكثري ِمثلُ هِذِه ِعنده14. فيفعلُ
  .ألني مل أُقطَع قَبلَ الظَّالِم، وِمن وجهي مل يغطِّ الدجى17.  قد أضعف قَليب، والقدير روعينألنَّ اَهللا16
 
24 
يستاقونَ 3. يغتِصبونَ قَطيعا ويرعونه. ينقُلونَ التخوم2ملاذا إذ مل ختتِبئ األزِمنةُ ِمن القديِر، ال يرى عاِرفوه يومه؟ "1
ها هم 5. مساكني األرِض يختِبئونَ مجيعا. يصدونَ الفُقَراَء عن الطريِق4. ار اليتامى، ويرتِهنونَ ثَور األرملَِةِحم

هم،  يف احلَقِل يحصدونَ علَف6َ. الباديةُ هلُم خبز ألوالِدِهم. كالفَراِء يف القَفِر يخرجونَ إلَى عمِلِهم يبكِّرونَ للطَّعاِم
يبتلّونَ ِمن مطَِر اِجلباِل، ولعدِم املَلجإ 8. يبيتونَ عراةً بال لبٍس، وليس هلُم كسوةٌ يف البرِد7. ويعلِّلونَ كرم الشريِر

خرِنقونَ الصعتي.  



. بٍس، وجائعني يحِملونَ حزماعراةً يذهبونَ بال ل10. يخطَفونَ اليتيم عن الثُّدي، وِمن املَساكِني يرتِهنونَ"9
11داِخلَ أسواِرِهم يتعِصرونَ الزعطَشونَ. يوي دوسونَ املَعاِصرى 12. ياجلَرح فسونَ، ونئني ِع أُناسجالو ِمن

  .تستغيثُ، واُهللا ال ينتِبه إلَى الظُّلِم
مع النوِر يقوم القاِتلُ، يقتلُ 14. يعِرفونَ طُرقَه وال يلبثونَ يف سبِلِهال . أولئك يكونونَ بني املُتمردين علَى النوِر"13

ويف اللَّيِل يكونُ كاللِّص ،والفَقري الِحظُ الِعشاَء15. اِملسكنياين تالز نييقولُ. وع :نيين عراِقبا علَى . ال تلُ ِسترجعفي
ألنه سواٌء علَيِهم الصباح 17. ال يعِرفونَ النور. يف النهاِر يغِلقونَ علَى أنفُِسِهم. الِمينقُبونَ البيوت يف الظ16َّ. وجِهِه

ال يتوجه . ملعونٌ نصيبهم يف األرِض. خفيف هو علَى وجِه املياِه18. ألنهم يعلَمونَ أهوالَ ِظلِّ املوِت. وِظلُّ املوِت
تنساه الرِحم، يستحليِه 20. القَحطُ والقَيظُ يذهباِن مبياِه الثَّلِج، كذا اهلاويةُ بالذين أخطأوا19. إلَى طريِق الكُروِم

ودٍة. الدرجكش األثيم نكَِسروي ،عدب ذكَرلَِة21. ال يإلَى األرم حِسنوال ي ،سيُء إلَى العاِقِر اليت مل تِلد22. ي مِسكي
اَء بقوياِتِه. ِتِهاألِعزحب دأح نفال يأم قوم23. يِقِهمعلَى طُر يناهكَّلُ، ولكن عوتةً فيعطيِه طُمأنينفَّعونَ قَليالً 24. يرتي

لُ وإنْ مل يكُن كذا، فمن يكَذِّبين ويجع25. كالكُلِّ يجمعونَ، وكرأِس السنبلَِة يقطَعونَ. ثُم ال يكونونَ ويحطّونَ
  ".كالمي ال شيئًا؟
  بلدد الشوحي

25 
هلْ ِمن عدٍد جلُنوِدِه؟ وعلَى 3. هو صاِنع السالِم يف أعاليِه. السلطانُ واهلَيبةُ ِعنده"2: فأجاب بلدد الشوحي وقال1َ

هوذا نفس القَمِر ال يضيُء، 5ملَرأِة؟ فكَيف يتبرر اإلنسانُ ِعند اِهللا؟ وكيف يزكو مولود ا4من ال يشِرق نوره؟ 
  ".فكَم باحلَري اإلنسانُ الرمةُ، وابن آدم الدود؟6. والكَواِكب غَري نقيٍة يف عينيِه

  أيوب
26 
 من ال ِحكمةَ كَيف أشرت علَى3كيف أعنت من ال قوةَ له، وخلَّصت ِذراعا ال ِعز هلا؟ "2: فأجاب أيوب وقال1َ

  ِلمن أعلَنت أقواالً، ونسمةُ من خرجت ِمنك؟4له، وأظهرت الفَهم بكَثرٍة؟ 
يمد الشمالَ علَى اخلَالِء، 7. اهلاويةُ عريانةٌ قُدامه، واهلَالك ليس له ِغطاٌء6. األخِيلَةُ ترتِعد ِمن حتِت املياِه وسكّاِنها"5

لِّقعيٍءويعلَى ال ش ها8.  األرضحتت يمالغ قزمِبِه فال يتحيف س املياه رصِه باِسطًا علَيِه 9. يكُرسي وجه حِجبي
هِة10. سحابوِر بالظُّلمصاِل النات ا علَى وجِه املياِه ِعنددح مسجِرِه11. رز ِمن وترتاع ِعدةُ السماواِت ترتأعِمد .
12بهر قسحوِبفَهِمِه ي ،البحر زِعجِتِه ية13َ. بقوةَ اهلاِربأبدأتا احلَي داهةٌ ويسِفرم ِتِه السماواتفخها هِذِه 14. بن

  ".أطراف طُرِقِه، وما أخفَض الكَالم الذي نسمعه ِمنه وأما رعد جبروِتِه فمن يفهم؟
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1نِطقي وبأي ثَِلِه فقالَوعادفسي، "2:  مبن رالذي أم قِّي، والقديرح عزهو اُهللا الذي ن ي3حهيت يفَّ،  إنمسن تما دام

حتى أُسِلم الروح ال ! حاشا يل أنْ أُبرركُم5. لَن تتكَلَّم شفَتاي إمثًا، وال يلِفظَ لساين بِغش4ونفخةُ اِهللا يف أنفي، 
ليكُن عدوي كالشريِر، ومعاِندي 7. قَليب ال يعير يوما ِمن أيامي. تمسكت بِبري وال أرخيِه6. لُ كمايل عنيأعِز



ر؟ 8. كفاِعِل الشهفساُهللا ن سِلبعندما ي ،هقطَعجاُء الفاِجِر عندما يما هو ر هإذا جا9ألن هراخاُهللا ص عسمَء علَيِه أفَي
  أم يتلَذَّذُ بالقديِر؟ هل يدعو اَهللا يف كُلِّ حٍني؟10ضيق؟ 
: ها أنتم كُلُّكُم قد رأيتم، فلماذا تتبطَّلونَ تبطُّالً؟ قائلني12. ال أكتم ما هو ِعند القديِر. إني أُعلِّمكُم بيِد اِهللا"11
إنْ كثُر بنوه فللسيِف، 14.  اِهللا، ومرياثُ العتاِة الذي ينالونه ِمن القديِرهذا نصيب اإلنساِن الشريِر ِمن ِعنِد13

إنْ كنز ِفضةً كالتراِب، وأعد مالِبس كالطِِّني، 16. بقيته تدفَن باملوتاِن، وأراِملُه ال تبكي15. وذُريته ال تشبع خبزا
17لبي والبار ِعدةَفهو يالِفض قِسمي ِرئوالب ،ه18. ساطورها النعنظَلٍَّة صثِّ، أو كمكالع هيتبين با 19. يغَني ضطَِجعي

مضال ي هيِه وال يكونُ. ولكنينع حفتكاملياِه20. ي دِركُهةُ. األهوالُ تعوبالز ِطفُهذ21. ليالً ختتةُ فيرقيالش حِملُهت ،به
يصِفقونَ علَيِه بأيديِهم، ويصِفرونَ علَيِه 23. ِمن يِدِه يهرب هربا. يلقي اُهللا علَيِه وال يشِفق22. وجترفُه ِمن مكاِنِه

  .ِمن مكاِنِه
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1"هصونحميثُ يِب حللذَّه وِضعنٌ، ومعدِة مللِفض ديوج ه2. ألن جخرستي احلَديد سكُبي رراِب، واحلَجالت ِمن

حفَر منجما بعيدا عن 4. حجر الظُّلمِة وِظلَّ املوِت. قد جعلَ للظُّلمِة نهايةً، وإلَى كُلِّ طَرٍف هو يفحص3. نحاسا
. خرج ِمنها اخلُبز، أسفَلُها ينقَِلب كما بالناِرأرض ي5. بال موِطٍئ للقَدِم، متدلِّني بعيدين ِمن الناِس يتدلدلونَ. السكّاِن

ولَم 8سبيلٌ مل يعِرفه كاِسر، ومل تبِصره عني باِشٍق، 7. ِحجارتها هي موِضع الياقوِت األزرِق، وفيها تراب الذَّهِب6
ائرالز هعدبِع، ومل يأجراُء الس سه9. تدي دماِن يوإلَى الصهأُصوِلها. د اِجلبالَ ِمن قِلبا، 10. يبخوِر سريف الص نقُري

  .يمنع رشح األاِر، وأبرز اخلَفياِت إلَى النوِر11. وعينه ترى كُلَّ ثَمٍني
. د يف أرِض األحياِءال يعِرف اإلنسانُ قيمتها وال توج13أما اِحلكمةُ فِمن أين توجد، وأين هو مكانُ الفَهِم؟ "12
ال يعطَى ذَهب خاِلص بدهلا، وال توزنُ ِفضةٌ 15. لَيست هي ِعندي: لَيست هي يفَّ، والبحر يقولُ: الغمر يقول14ُ
لزجاج، وال ال يعاِدلُها الذَّهب وال ا17. ال توزنُ بذَهِب أوفري أو باجلَزِع الكَرِمي أو الياقوِت األزرِق16. ثَمنا هلا

ال يعاِدلُها ياقوت 19. ال يذكَر املَرجانُ أو البلّور، وحتصيلُ اِحلكمِة خري ِمن الآلَِّلئ18. تبدلُ بإناِء ذَهٍب إبريٍز
  .كوٍش األصفَر، وال توزنُ بالذَّهِب اخلاِلِص

. ، وسِترت عن طَِري السماِءت عن عيوِن كُلِّ حيإذ أُخفي21فِمن أين تأيت اِحلكمةُ، وأين هو مكانُ الفَهِم؟ "20
ألنه هو ينظُر إلَى 24. اَُهللا يفهم طريقَها، وهو عاِلم مبكاِنها23. بآذاِننا قد ِمسعنا خبرها: اهلَالك واملوت يقوالِن22

لَما جعلَ للمطَِر فريضةً، 26. عاِير املياه ِمبقياٍسليجعلَ للريِح وزنا، وي25. حتت كُلِّ السماواِت يرى. أقاصي األرِض
هوذا مخافَةُ الرب هي : وقالَ لإلنساِن28حينئٍذ رآها وأخبر ا، هيأها وأيضا بحثَ عنها، 27ومذهبا للصواِعِق، 

هو الفَهم ردانُ عن الشةُ، واحلَياِحلكم."  
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1مب نِطقي وبأي ِفظَين اُهللا فيها، "2: ثَِلِه فقالَوعاداِم اليت حاِلفَِة وكاأليهوِر السين كما يف الشأضاَء 3يا لَيت حني

والقدير بعد معي 5كَما كُنت يف أياِم خريفي، وِرضا اِهللا علَى خيميت، 4. ِسراجه علَى رأسي، وِبنوِرِه سلكت الظُّلمةَ



حني كُنت أخرج إلَى الباِب يف 7. ت خطَوايت باللَّبِن، والصخر سكَب يل جداِولَ زيٍتإذ غَسل6وحويل ِغلماين، 
العظَماُء أمسكوا عن الكَالِم، 9. رآين الِغلمانُ فاختبأوا، واألشياخ قاموا ووقَفوا8. القريِة، وأُهيئُ يف الساحِة مجِلسي
علَى أفواِهِهم مهعوا أيديض10 .ووبأحناِكِهم مهتألِسن فَى، ولَِصقَتفاِء اخترالش 11. صوت تألنَّ اُألذُنَ ِمسع

بركَةُ اهلاِلِك حلَّت 13. ألني أنقَذت اِملسكني املُستغيثَ واليتيم وال معني له12فطَوبتين، والعني رأت فشِهدت يل، 
كُنت عيونا للعمِي، 15. كجبٍة وعمامٍة كانَ عديل. لَِبست الِبر فكساين14.  يسرعلَي، وجعلت قَلب األرملَِة

هشمت أضراس الظّاِلِم، وِمن بِني أسناِنِه 17. أب أنا للفُقَراِء، ودعوى مل أعِرفها فحصت عنها16. وأرجالً للعرِج
أصلي كانَ منبِسطًا إلَى 19. ري أُسلِّم الروح، وِمثلَ السمندِل أُكَثِّر أياماإني يف وك: فقُلت18. خطَفت الفَريسةَ

يل ِمسعوا وانتظَروا، 21. كَراميت بقيت حديثَةً ِعندي، وقَوسي جتَددت يف يدي20. املياِه، والطَّلُّ بات علَى أغصاين
وانتظَروين ِمثلَ املَطَِر، وفَغروا أفواههم �23. ثَنوا، وقَويل قَطَر علَيِهمبعد كالمي مل ي22. ونصتوا ِعند مشوريت
كُنت أختار طريقَهم وأجِلس 25. إنْ ضِحكت علَيِهم مل يصدقوا، ونور وجهي مل يعبسوا24. كما للمطَِر املُتأخِر

  .نائحنيرأسا، وأسكُن كمِلٍك يف جيٍش، كمن يعزي ال
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قوةُ 2. وأما اآلنَ فقد ضِحك علَي أصاِغري أياما، الذين كُنت أستنِكف ِمن أنْ أجعلَ آباَءهم مع ِكالِب غَنمي"1

نذُ أمِس  يف العوِز واملَحِل مهزولونَ، عاِرقونَ الياِبسةَ اليت هي م3. فيِهم عِجزِت الشيخوخةُ. أيديِهم أيضا ما هي يل
يصيحونَ علَيِهم . ِمن الوسِط يطردون5َ. الذين يقِطفونَ املَالَّح ِعند الشيِح، وأُصولُ الرتِم خبزهم4. خراب وخِربةٌ
خوِر6. كما علَى لصراِب والصٍة وثُقَِب الترِعبٍة مكَِن يف أوديقون7َ. ِللسنهيِح يالش نيا. ب ونَحتتنكَبِج يوسلع .

  .أبناُء احلَماقَِة، بل أبناُء أُناٍس بال اسٍم، سيطوا ِمن األرِض8
. يبتِعدونَ عني، وأمام وجهي مل يمِسكوا عن البسِق. يكرهونين10! أما اآلنَ فِصرت أُغنيتهم، وأصبحت هلُم مثَالً"9
11زين، فنرنانَ وقَهالع أطلَق هاميألنقُد مام12. عوا الز ونَ علَيِعدزحيونَ ِرجلي، ويقومونَ يي مِني الفُروخعن الي

حتت اهلَدِة . يأتونَ كصدٍع عريٍض14. ال مساِعد علَيِهم. أعانوا علَى سقوطي. أفسدوا سبلي13. طُرقَهم للبواِر
  .دت كالريِح ِنعميت، فعبرت كالسحاِب سعاديتطَر. ِانقَلَبت علَي أهوال15ٌ. يتدحرجونَ

بكَثرِة الشدِة 18. اللَّيلَ ينخر ِعظامي يفَّ، وعاِرقي ال جع17. فاآلنَ االَت نفسي علَي، وأخذَتين أيام املَذَلَِّة"16
إلَيك أصرخ فما 20. لوحِل، فأشبهت التراب والرمادقد طَرحين يف ا19. ِمثلَ جيِب قَميصي حزمتين. تنكَّر لبسي
حملتين، أركَبتين 22. بقُدرِة يِدك تضطَِهدين. تحولت إلَى جاٍف ِمن نحوي21. أقوم فما تنتِبه إلَي. تستجيب يل

ولكن يف اخلَراِب أال 24. دين، وإلَى بيِت ميعاِد كُلِّ حيألني أعلَم أنك إلَى املوِت تعي23. الريح وذَوبتين تشوها
  يمد يدا؟ يف البليِة أال يستغيثُ علَيها؟

حينما ترجيت اخلَري جاَء الشر، وانتظَرت النور 26ألَم أبِك ملَن عسر يومه؟ ألَم تكتئب نفسي علَى اِملسكِني؟ "25
ج27. ىفجاَء الداملَذَلَِّة. أمعائي تغلي وال تكُف امتين أيممٍس28. تقَدلكن بال ش دتدِة . ِاسويف اجلَماع قُمت



خعاِم29. أصرا لِرئاِل النا للذِّئاِب، وصاِحبأخ ِة يف30َّ. ِصرتاحلَرار ِمن تروِعظامي احت ِجلدي علَي ِرشح .
  .زماري لصوِت الباكنيصار عودي للنوِح، وِم31
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ألَيس 3وما هي ِقسمةُ اِهللا ِمن فوق، ونصيب القديِر ِمن األعايل؟ 2عهدا قَطَعت لعيني، فكيف أتطَلَّع يف عذراَء؟ "1

إنْ كُنت قد سلكت مع 5؟ ألَيس هو ينظُر طُرقي، ويحصي مجيع خطَوايت4البوار لعاِمِل الشر، والنكر لفاِعلي اإلِمث؟ 
 ،ِرجلي إلَى الِغش تعاُهللا كمايل6الكَِذِب، أو أسر عِرففي ،ي يف ميزاِن احلَقِزنطَوايت عن الطريِق، 7. ليخ تإنْ حاد

  .أزرع وغَريي يأكُلْ، وفُروعي تستأصل8ْوذَهب قَليب وراَء عيني، أو لَِصق عيب بكَفِّي، 
ألنَّ 11. فلتطحِن امرأيت آلخر، ولينحِن علَيها آخرون10َوي قَليب علَى امرأٍة، أو كمنت علَى باِب قرييب، إنْ غَ"9

  .ألنها نار تأكُلُ حتى إلَى اهلَالِك، وتستأِصلُ كُلَّ محصويل12. هِذِه رذيلَةٌ، وهي إمثٌ يعرض للقُضاِة
فماذا كُنت أصنع حني يقوم اُهللا؟ وإذا افتقَد، فبماذا 14وأميت يف دعواهما علَي، إنْ كُنت رفَضت حق عبدي "13

إنْ كُنت منعت املَساكني عن مراِدِهم، 16أولَيس صاِنعي يف البطِن صاِنعه، وقد صورنا واِحد يف الرِحِم؟ 15أُجيبه؟ 
بل منذُ ِصباي كِبر ِعندي كأٍب، وِمن 18.  أكَلت لُقميت وحدي فما أكَلَ ِمنها اليتيمأو17أو أفنيت عينِي األرملَِة، 

إنْ مل تباِركين حقَواه وقَِد استدفأ 20إنْ كُنت رأيت هاِلكًا لعدِم اللِّبِس أو فقريا بال ِكسوٍة، 19. بطِن أُمي هديتها
فلتسقُطْ عضدي ِمن كِتفي، 22زت يدي علَى اليتيِم لَما رأيت عوين يف الباِب، إنْ كُنت قد هز21. جبزِة غَنمي

  .ألنَّ البوار ِمن اِهللا رعب علَي، وِمن جالِلِه مل أستِطع23ولتنكَِسر ِذراعي ِمن قَصبِتها، 
إنْ كُنت قد فِرحت إذ كثُرت ثَرويت 25. متكَليأنت : إنْ كُنت قد جعلت الذَّهب عمديت، أو قُلت لإلبريِز"24

وغَوي قَليب 27أو إلَى القَمِر يسري بالبهاِء،  ،إنْ كُنت قد نظَرت إلَى النوِر حني ضاَء26. وألنَّ يدي وجدت كثريا
 .حدت اَهللا ِمن فوقفهذا أيضا إمثٌ يعرض للقُضاِة، ألني أكونُ قد ج28ِسرا، ولَثَم يدي فمي، 

بل مل أدع حنكي يخِطئُ يف طَلَِب نفِسِه 30. إنْ كُنت قد فِرحت ببليِة مبِغضي أو شِمت حني أصابه سوٌء"29
فتحت . ِرِجغَريب مل يِبت يف اخلا32من يأيت بأحٍد مل يشبع ِمن طَعاِمِه؟ : إنْ كانَ أهلُ خيميت مل يقولوا31. بلَعنٍة

إذ رِهبت جمهورا غَفريا، 34. إنْ كُنت قد كتمت كالناِس ذَنيب إلخفاِء إمثي يف ِحضين33. للمساِفِر أبوايب
ومن . ليِجبين القدير. من يل مبن يسمعين؟ هوذا إمضائي35. وروعتين إهانةُ العشائِر، فكفَفت ومل أخرج ِمن الباِب

كوصمي، يل بشها خبأِمحلُها علَى كِتفي36ى كت ا يل. فكُنتها تاجأُعِصب طَوايت 37. كُنتِد خدبع هأُخِبر كُنت
إنْ كُنت قد أكَلت غَلَّتها 39. إنْ كانت أرضي قد صرخت علَي وتباكَت أتالمها مجيعا38. وأدنو ِمنه كشريٍف

  ".فِعوض اِحلنطَِة لينبت شوك، وبدلَ الشعِري زوان40ٌصحاِبها، بال ِفضٍة، أو أطفأت أنفُس أ
وبأقوالُ أي تمت. 

  أليهو
32 
  .فكَف هؤالِء الرجالُ الثَّالثَةُ عن مجاوبِة أيوب لكَوِنِه بارا يف عيني نفِسِه1



. علَى أيوب حمي غَضبه ألنه حسب نفسه أبر ِمن اِهللا. راٍمفحمي غَضب أليهو بِن برخئيلَ البوزي ِمن عشريِة 2
3وببوا أيذنا واستوابِجدوا جمل ي مهألن ،هبغَض مي4. وعلَى أصحاِبِه الثَّالثَِة ح وبعلَى أي ربوكانَ أليهو قد ص

  .ى أليهو أنه ال جواب يف أفواِه الرجاِل الثَّالثَِة حمي غَضبهفلَما رأ5َ. بالكَالِم، ألنهم أكثَر ِمنه أياما
أنا صغري يف األياِم وأنتم شيوخ، ألجِل ذلك ِخفت وخشيت أنْ أُبدي لكُم :"فأجاب أليهو بن برخئيلَ البوزي وقال6َ

لَيس 9. ولكن يف الناِس روحا، ونسمةُ القديِر تعقِّلُهم8.  ِحكمةًاأليام تتكَلَّم وكثرةُ السننيِ تظِهر: قُلت7. رأيِي
مونَ احلَقفهي يوخكَماَء، وال الشاِم ح10. الكَثريو األيقُلت عوين: لذلكا أُبدي رأيِي. امسذا قد 11. أنا أيضأنه

لكَالِمكُم ِبرتص .مصتى فححت ِجكُمجإلَى ح يتوال 12.  األقوالَأصغ ،وبأي جح نفيكُم وإذ ليس م لتفتأم
فإنه مل يوجه إلَي كالمه وال أرد 14. اَُهللا يغِلبه ال اإلنسانُ. قد وجدنا ِحكمةً: فال تقولوا13. جواب ِمنكُم لكَالِمِه
روا15. علَيِه أنا بكَالِمكُميحت .عدجيبوا بان. مل يالكَالم معنه عزكَلَّموا16. تمل يت مهألن ظَرتوقَفوا، مل . فانت مهألن

عدجيبوا با رأيِي17. ييت، وأُبدي أنا أيضا ِحصأنا أيض آلنٌ أقواال18ً. فأُجيبي مضاِيقُين. ألنباِطين ت روح .
19حفتطين كخمٍر مل تك. هوذا بِة يقاِق اجلديدكالزقنشي 20. ادجفأُفر كَلَّمأت .وأُجيب يفَتش حال 21. أفت

  .ألنه عن قَليٍل يأخذُين صاِنعي. ألني ال أعِرف املَلث22َ. أُحابين وجه رجٍل وال أملُثُ إنسانا
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. لساين نطَق يف حنكي.  فميهأنذا قد فتحت2. ولكن امسِع اآلنَ يا أيوب أقوايل، واصغَ إلَى كُلِّ كالمي"1
إِن 5. ونسمةُ القديِر أحيتين روح اِهللا صنعين4. ِاسِتقامةُ قَليب كالمي، ومعِرفَةُ شفَتي هما تنِطقاِن ا خاِلصة3ً

نا أيضا ِمن الطِِّني أ. هأنذا حسب قَوِلك ِعوضا عن اِهللا6. ِانتِصب. أحِسِن الدعوى أمامي. استطَعت فأِجبين
صت7. تقَرثقُلُ علَيكاليل ال يوج كرِهبيت ال تيبهوذا ه. 

8"ِمسعت أقواِلك ساِمعي، وصوتيف م قد قُلت ك9. إنريٌء بال ذَنٍب: قُلتأنا وال إمثَ يل. أنا ب كيهوذا 10. ز
  .يراِقب كُلَّ طُرقي. وضع ِرجلَي يف اِملقطَرِة11. يحِسبين عدوا له. يطلُب علَي ِعلَلَ عداوٍة

12"ِصبيف هذا مل ت كاإلنساِن. ها إن ِمن ألنَّ اَهللا أعظَم ،ك13. أنا أُجيب جاِوب؟ ألنَّ كُلَّ أُموِرِه ال يهخاِصمِلماذا ت
 يف حلٍم يف رؤيا اللَّيِل، ِعند سقوِط سباٍت علَى 15. إلنسانُلكن اَهللا يتكَلَّم مرةً، وِباثنتِني اليالِحظُ ا14. عنها

ليحولَ اإلنسانَ عن عمِلِه، 17حينئٍذ يكِشف آذانَ الناِس ويخِتم علَى تأديِبِهم، 16. الناِس، يف النعاِس علَى املَضجِع
أيضا يؤدب بالوجِع علَى 19.  وحياته ِمن الزواِل حبربِة املوِتليمنع نفسه عن احلُفرِة18ويكتم الِكربياَء عن الرجِل، 

فيبلَى لَحمه عن العياِن، 21. فتكره حياته خبزا، ونفسه الطَّعام الشهي20مضجِعِه، ومخاصمةُ ِعظاِمِه دائمةٌ، 
إنْ وِجد ِعنده مرسلٌ، وسيطٌ واِحد 23. ى القَِرب، وحياته إلَى املُميتنيوتقرب نفسه إل22َوتنبري ِعظامه فال ترى، 

 ،هتلإلنساِن اسِتقام عِلنألٍف لي علَيِه ويقول24ُِمن راََءفتةً: يِفدي دتِة، قد وجعن اهلُبوِط إلَى احلُفر أُطِلقُه .
يصلِّي إلَى اِهللا فيرضى عنه، ويعاِين وجهه تاٍف 26. يعود إلَى أياِم شباِبِهيصري لَحمه أغَض ِمن لَحِم الصيب، و25



هعلَى اإلنساِن بر درالناِس فيقول27ُ. في نيي بنغعلَيِه: ي ومل أُجاز ،قيماملُست جتووع ،فسي 28. قد أخطأتى نفد
ى حِة، فتربوِر إلَى احلُفرالع ِمنوريايتَ الن.  

فاصغَ يا 31. بنوِر األحياِء ليرد نفسه ِمن احلُفرِة، ليستنري30هوذا كُلُّ هِذِه يفعلُها اُهللا مرتِني وثَالثًا باإلنساِن، "29
وإال فاستِمع 33. يد تربيركفإني أُر. تكَلَّم. إنْ كانَ ِعندك كالم فأِجبين32. اُنصت فأنا أتكَلَّم. أيوب واستِمع يل

 ."اُنصت فأُعلِّمك اِحلكمةَ. أنت يل
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ألنَّ اُألذُنَ متتِحن األقوالَ، كما أنَّ 3. امسعوا أقوايل أيها احلُكَماُء، واصغوا يل أيها العاِرفونَ"2: فأجاب أليهو وقال1َ

  .حلَق، ونعِرف بني أنفُِسنا ما هو طَيبِلنمتِحن ألنفُِسنا ا4. احلَنك يذوق طَعاما
فأي 7. جرحي عدمي الشفاِء ِمن دوِن ذَنٍب .ِعند محاكَميت أُكَذَّب6. تبررت، واُهللا نزع حقِّي: ألنَّ أيوب قالَ"5

ال ينتِفع : ألنه قال9َذاِهبا مع أهِل الشر؟ ويسري متِحدا مع فاِعلي اإلِمث، و8إنساٍن كأيوب يشرب اهلُزَء كاملاِء، 
 .اإلنسانُ بكَوِنِه مرضيا ِعند اِهللا

ألنه يجازي اإلنسانَ علَى 11. حاشاِ ِهللا ِمن الشر، وللقديِر ِمن الظُّلِم. ألجِل ذلك امسعوا يل يا ذَوي األلباِب"10
من وكَّله باألرِض، ومن 13. فحقا إنَّ اَهللا ال يفعلُ سوًءا، والقدير ال يعوج القَضاَء12. ِفعِلِه، وينيلُ الرجلَ كطريِقِه

يسلِّم الروح كُلُّ بشٍر مجيعا، 15إنْ جعلَ علَيِه قَلبه، إنْ جمع إلَى نفِسِه روحه ونسمته، 14صنع املَسكونةَ كُلَّها؟ 
ألَعلَّ من يبِغض احلَق 17. فإنْ كانَ لك فهم فامسع هذا، واصغَ إلَى صوِت كِلمايت16. نُ إلَى التراِبويعود اإلنسا

الذي ال يحايب بوجوِه الرؤساِء، 19يا أشرار؟ : يا لَئيم، وللندباِء: أيقالُ للمِلِك18يتسلَّطُ، أِم البار الكَبري تستذِنب؟ 
يرتج الشعب ويزولونَ، . بغتةً يموتونَ ويف ِنصِف اللَّيِل20. ألنهم مجيعهم عملُ يديِه. ر موسعا دونَ فقٍريوال يعتِب

 ال ظَالم وال ِظلَّ موٍت حيث22ُ. ألنَّ عينيِه علَى طُرِق اإلنساِن، وهو يرى كُلَّ خطَواِتِه21. ويرتَع األِعزاُء ال بيٍد
يحطِّم األِعزاَء ِمن دوِن 24. ألنه ال يالِحظُ اإلنسانَ زمانا للدخوِل يف املُحاكَمِة مع اِهللا23. ختتفي عمالُ اإلِمث

مهكانم رينآخ قيمِحقون25َ. فحٍص، وينسليالً في مهقَلِّبوي ،أعماهلُم عِرفي هص26. لكنا، يأشرار يف ِلكَوِنِهم مِفقُه
اِظرينرأى النلوها، 27. مِقِه مل يتأمورائِه، وكُلُّ طُر فوا ِمنرانص مه28ألن ِمعاِملسكِني، فس راخلَّغوا إليِه صى بحت
عقَةَ البائسنيٍة أو29. زسواٌء كانَ علَى أُم راهي نفم ،هوجه بج؟ وإذا حبشغي نفم ،علَى إنساٍن؟ إذا هو سكَّن 

  .حتى ال يمِلك الفاِجر وال يكونَ شركًا للشعِب30
إنْ كُنت قد فعلت إمثًا فال أعود . ما مل أُبِصره فأِرنـيِه أنت32ال أعود أُفِسد؟ . احتملت: ولكن هلِ ِهللا قالَ"31
لُهجازيِه، قائال33ً. أفعي لْ كرأِيكه :؟ فأنتفَضتر كألنتكَلَّم ال أنا، وِبما تعِرفُه ذَوو األلباِب يقولونَ 34.  ختتار

فلَيت أيوب 36. إنَّ أيوب يتكَلَّم بال معِرفٍَة، وكالمه ليس بتعقٍُّل35: يل، بل الرجلُ احلَكيم الذي يسمعين يقولُ
يصفِّق بيننا، ويكِثر كالمه . لكنه أضاف إلَى خطيِتِه معصية37ً .كانَ يمتحن إلَى الغايِة ِمن أجِل أجِوبِتِه كأهِل اإلِمث

  ".علَى اِهللا
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ماذا يفيدك؟ مباذا أنتِفع أكثَر ِمن : ألنك قُلت3. أنا أبر ِمن اِهللا: أتحِسب هذا حقا؟ قُلت"2: فأجاب أليهو وقال1َ
إنها أعلَى . اُنظُر إلَى السماواِت وأبِصر، والِحِظ الغمام5.  كالما، وعلَى أصحاِبك معكأنا أرد علَيك4خطييت؟ 
؟ 6. ِمنكله ِملتفماذا ع كعاصيم بِه؟ وإنْ كثَّرت لتفماذا فع ؟ أو ماذا 7إنْ أخطأتها فماذا أعطَيتبار إنْ كُنت

  .شرك، والبِن آدٍم بركِلرجٍل ِمثِلك 8يأخذُه ِمن يِدك؟ 
أين اُهللا صاِنعي، مؤيت األغاينِّ يف اللَّيِل، : ولَم يقولوا10. يستغيثونَ ِمن ِذراِع األِعزاِء. ِمن كثرِة املَظاِلِم يصرخونَ"9
 يصرخونَ ِمن ِكربياِء األشراِر ثَم12الذي يعلِّمنا أكثَر ِمن وحوِش األرِض، ويجعلُنا أحكَم ِمن طُيوِر السماِء؟ 11

جيبستإليِه13. وال ي نظُرال ي ا، والقديركِذب عسماَهللا ال ي 14. ولكن ،هامى قُدعوفالد ،تراه لَست كإن فإذا قُلت
له الَِّت، 15. فاصِبرِّة الزبايل بكَثروال ي ،طاِلبال ي هبا اآلنَ فألنَّ غَض16وأم الكَالم ربالباِطِل، وكب فاه وبأي رفغ
  ".بال معِرفٍَة
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أِمحلُ معِرفَيت ِمن بعيٍد، وأنسب برا 3. بعد ألجِل اِهللا كالم اصِبر علَي قَليالً، فأُبدي لك أنه"2: وعاد أليهو فقال1َ

 .ندكصحيح املَعِرفَِة ِع. حقا ال يكِذب كالمي4. لصاِنعي

ال 7. ال يحيي الشرير، بل يجري قَضاَء البائسني6. عزيز قُدرِة القَلِب. هوذا اُهللا عزيز، ولكنه ال يرذُلُ أحدا"5
 أُِخذوا يف ِحبالَِة إنْ أوِثقوا بالقُيوِد، إن8ْ. يحولُ عينيِه عن البار، بل مع املُلوِك يجِلسهم علَى الكُرسي أبدا، فيرتِفعونَ

إنْ 11. ويفتح آذانهم لإلنذاِر، ويأمر بأنْ يرِجعوا عن اإلِمث10فيظِهر هلُم أفعاهلُم ومعاصيهم، ألنهم جتَبروا، 9الذُّلِّ، 
ملوِت يزولونَ، ويموتونَ بعدِم وإنْ مل يسمعوا، فبحربِة ا12. ِمسعوا وأطاعوا قَضوا أيامهم باخلَِري وِسنيِهم بالنعِم

تموت نفسهم يف الصبا وحياتهم بني 14. ال يستغيثونَ إذا هو قَيدهم. أما فُجار القَلِب فيذخرونَ غَضبا13. املَعِرفَِة
يِق15. املأبوننييف الض مهآذان حفتيف ِذلِِّه، وي ي البائسجني.  

16"اوأيضهند ِتكةَ مائدؤونمألَُ مفيِه، وي صرحٍب ال حيِق إلَى روجِه الض ِمن كقود17. ا ي ،لتيِر أكمرةَ الشجح
مِسكاِنكةُ والقَضاُء يفقٍَة18. فاحلُجبص كقودي لَّهِبِه لَعغَض ِعند .ِة ال تفُكُّكةُ الِفدي19. فكثرِغناك ِبرعتلْ ي؟ ال ه
ال تلتِفت إلَى اإلِمث . ِاحذَر21. ال تشتاق إلَى اللَّيِل الذي يرفَع شعوبا ِمن مواِضِعِهم20! الترب وال مجيع قوى الثَّروِة

  .ألنك اخترت هذا علَى الذِّلِّ
اُذكُر 24قد فعلت شرا؟ :  طريقَه، أو من يقولُ لهمن فرض علَيِه23من ِمثلُه معلِّما؟ . هوذا اُهللا يتعالَى بقُدرِتِه"22

ي بِه الناسنغالذي ي لهمع ظِّمعبِه25. أنْ ت بِصرعيٍد. كُلُّ إنساٍن يب ِمن هنظُروني وال 26. الناس هوذا اُهللا عظيم
صفحِسنيِه ال ي ددوع عِرفُهاملاِء27. ن ِقطار جذُبي هباِبها . ألنض ا ِمنطَرم ح28تس هوتقطُر بحالس ِطلُه الذي

يِم أو قَصيِف ِمظَلَِّتِه؟ 29. علَى أُناٍس كثريينالغ قعن ش دلِّلُ أحعلْ يطَّى 30فهغيت فِسِه، ثُمعلَى ن هطَ نورسهوذا ب
م31. بأُصوِل الي ،عوبالش دينِذِه ي هٍةألنبكَثر القوت رِزق32. ويدوعلَى الع هروِر، ويأمطِّي كفَّيِه بالنغي .

  .يخِبر بِه رعده، املَواشي أيضا بصعوِدِه33
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 تحت كُل3ِّ. امسعوا مساعا رعد صوِتِه والرمزمةَ اخلاِرجةَ ِمن فيِه2. فلهذا اضطَرب قَليب وخفَق ِمن موِضِعِه"1

بعد يزِجمر صوت، يرِعد بصوِت جالِلِه، وال يؤخرها إذ سِمع 4. السماواِت يطِلقُها، كذا نوره إلَى أكناِف األرِض
ها5. صوتبجبصوِتِه ع رِعددِركُها. اَُهللا يال ن ظائمع عصنيقولُ للثَّلِج6. ي هملَطَِر، كذا لواِبِل ا. اسقُطْ علَى األرِض: ألن

فتدخلُ احلَيوانات املآوي، وتستِقر يف 8يخِتم علَى يِد كُلِّ إنساٍن، ليعلَم كُلُّ الناِس خاِلقَهم، 7. واِبِل أمطاِر ِعزِه
. يق ِسعةُ املياِهِمن نسمِة اِهللا يجعلُ اجلَمد، وتتض10. ِمن اجلَنوب تأيت األعصار، وِمن الشماِل البرد9. أوِجرِتها
11ا بريأيضيمالغ حطرنوِرِه.  ي سحاب ددببِه علَى وجِه 12. ي رلَ كُلَّ ما يأمفعِتِه، لتةٌ بإدارقَلِّبتةٌ مرودم فهي

  .سواٌء كانَ للتأديِب أو ألرِضِه أو للرمحِة يرِسلُها13األرِض املَسكونِة، 
أتدِرك انِتباه اِهللا إليها، أو إضاَءةَ نوِر سحاِبِه؟ 15.  هذا يا أيوب، وِقف وتأملْ بعجائِب اِهللاُنصت إلَى"14
كَيف تسخن ثيابك إذا سكَنِت األرض ِمن ريِح 17املَعاِرِف؟  أتدِرك موازنةَ السحاِب، معِجزاِت الكاِمِل16

إننا ال نحِسن الكَالم بسبِب . علِّمنا ما نقولُ له19د املُمكَّن كاِملرآِة املَسبوكَِة؟ هلْ صفَّحت معه اجلَل18َاجلَنوب؟ 
واآلنَ ال يرى النور الباِهر الذي 21ينِطق اإلنسانُ لكَي يبتِلع؟  هلْ يقَص علَيِه كالمي إذا تكَلَّمت؟ هل20! الظُّلمِة

تعب قِّيِههو يف اجلَلَِد، ثُمنفت يحالر 22. ربماِل يأيت ذَهالش ِمن .رِهباللٌ ماِهللا ج 23. ِعنددِركُهال ن القدير . عظيم
الِبر وكثري ،ِة واحلَقالقو .جاِوب24 .ال يالناس فهخفلت راعي. لذلككيِم القَلِب ال يكُلَّ ح". 

  الرب يتكلم
38 
1وبأي الرب العاِصفَِة وقالَفأجاب عِرفٍَة؟ "2:  ِمنالقَضاَء بكَالٍم بال م ظِلمهذا الذي ي ن3م يكقوِد اآلنَ حاُشد

من وضع قياسها؟ 5. أين كُنت حني أسست األرض؟ أخِبر إنْ كانَ ِعندك فهم4. كرجٍل، فإني أسألُك فتعلِّمين
تعلَم كألن ! دم نا؟ أو مِتها، 6علَيها ِمطمارزاوي رجح عوض نها؟ أو مقَواِعد تيٍء قَرش 7علَى أي تمنعندما تر

  كواِكب الصبِح معا، وهتف مجيع بين اِهللا؟
ضباب ِقماطَه، إذ جعلت السحاب لباسه، وال9. ومن حجز البحر مبصاريع حني اندفَق فخرج ِمن الرِحِم"8
10 ،صاريعوم غاليقم له ي، وأقَمتدعلَيِه ح متز11وجِكربياُء : وقُلت متخى، وهنا تدإلَى هنا تأيت وال تتع

  لُجِجك؟
12" هوِضعم الفَجر فتر؟ هل عبحالص رتأم اِمك13هل يف أي األشرار نفَضبأكناِف األرِض، في مِسكِمنها؟ لي
  .ويمنع عن األشراِر نورهم، وتنكَِسر الذِّراع املُرتِفعة15ُ. تتحولُ كطِني اخلاِتِم، وتِقف كأنها الِبسة14ٌ
هِل انكَشفَت لك أبواب املوِت، أو عاينت 17هل انتهيت إلَى ينابيِع البحِر، أو يف مقصورِة الغمِر متَشيت؟ "16

 18ِظلِّ املوِت؟ أبوابكُلَّه هفترإنْ ع األرِض؟ أخِبر رضع كتلْ أدره.  
حتى تأخذَها إلَى تخوِمها وتعِرف سبلَ بيِتها؟ 20أين الطَّريق إلَى حيثُ يسكُن النور؟ والظُّلمةُ أين مقامها، "19
  !ِمك كثريتعلَم، ألنك حينئٍذ كُنت قد وِلدت، وعدد أيا21



 يف 24اليت أبقَيتها لوقِت الضر، ليوِم الِقتاِل واحلَرِب؟ 23أدخلت إلَى خزائِن الثَّلِج، أم أبصرت مخاِزنَ البرِد، "22
صواِعِق، من فرع قَـنـواٍت للهطِل، وطَريقًا لل25أي طَريٍق يتوزع النور، وتتفَرق الشرقيةُ علَى األرِض؟ 

  ليروي البلقَع واخلَالَء وينِبت مخرج العشِب؟27ليمطُر علَى أرٍض حيثُ ال إنسانَ، علَى قَفٍر ال أحد فيِه، 26
كَحجٍر 30ِمن بطِن من خرج اجلَمد؟ صقيع السماِء، من ولَده؟ 29هل للمطَِر أب؟ ومن ولَد مآِجلَ الطَّلِّ؟ "28
  .وتلكَّد وجه الغمِر. اختبأت. ارِت املياهص

هلْ 33أتخِرج املَناِزلَ يف أوقاِتها ودي النعش مع بناِتِه؟ 32هل ترِبطُ أنت عقد الثُّريا، أو تفُك ربطَ اجلَباِر؟ "31
تك إلَى السحِب فيغطِّيك فيض املياِه؟ أترفَع صو34عرفت سنن السماواِت، أو جعلت تسلُّطَها علَى األرِض؟ 

35وتقولَ لك بفتذه روقرِسلُ الب؟ : أتحنةً؟ 36ها نِب ِفطنهيف الش رأظه نةً، أو ميف الطَّخاِء ِحكم عوض نم
  اب سبكًا ويتالصق املَدر؟إذ ينسِبك التر38من يحصي الغيوم باِحلكمِة، ومن يسكُب أزقاق السماواِت، 37
من 41حني جترِمز يف عريِسها وجتِلس يف عيِصها للكُموِن؟ 40أتصطاد للَّبوِة فريسةً، أم تشِبع نفس األشباِل، "39
  ئ للغراِب صيده، إذ تنعب ِفراخه إلَى اِهللا، وتتردد لعدِم القوِت؟ِّيهي
 
39 
أتحسب الشهور اليت تكَملُها، أو تعلَم ميقات 2قت والدِة وعوِل الصخوِر، أو تالِحظُ مخاض األيائِل؟ أتعِرف و"1

 .خترج وال تعود إليِهن. تربو يف البريِة. تبلُغُ أوالدهن4. يدفَعن أوجاعهن .يربكن ويضعن أوالدهن3والدِتِهن؟ 

5"حِش؟ مطَ ِحماِر الوبر فك نا، ومرالفَراَء ح حسر 6نهسكَنم باخوالس هيتةَ بيرالب لتععلَى 7. الذي ج كضحي
 .دائرةُ اِجلباِل مرعاه، وعلَى كُلِّ خضرٍة يفَتش8. زجر السائِق ال يسمع. جمهوِر القريِة

أترِبطُ الثَّور الوحشي بِرباِطِه يف التلِم، أم يمهد 10وحشي أنْ يخدمك، أم يبيت ِعند ِمعلَِفك؟ أيرضى الثَّور ال"9
  ؟أتأتِمنه أنه يأيت بزرِعك ويجمع إلَى بيدِرك12أتِثق بِه ألنَّ قوته عظيمةٌ، أو تترك له تعبك؟ 11األوديةَ وراَءك؟ 

13"فِرفرِة يعامالن ناح؟ . جريش أم ،ؤوفر نِكبراِب، 14أفَهو محميِه يف التها وتيضب كها تترى أنَّ 15ألننسوت
هدوسي روانَ البيأو ح ،طُهجلَ تضغهلا16. الر تها لَيسقسو علَى أوالِدها كأنٍف. تها بال أسباَهللا ألنَّ 17. باِطلٌ تع
  .عندما تحِوذُ نفسها إلَى العالِء، تضحك علَى الفَرِس وعلَى راِكِبِه18. قد أنساها اِحلكمةَ، ومل يقِسم هلا فهما

يبحثُ يف الوادي 21. أتوِثبه كجرادٍة؟ نفخ ِمنخِرِه مرِعب20هل أنت تعطي الفَرس قوته وتكسو عنقَه عرفًا؟ "19
علَيِه تِصلُّ 23. يضحك علَى اخلَوِف وال يرتاع، وال يرِجع عن السيِف22. يخرج لِلقاِء األسِلحِة. ِفز ببأٍسوين

ـِن أنه صوت البوِق24. السهام وِسنانُ الرمِح واِملزراِق ِعند نفِخ 25.  يف وثِبِه ورجِزِه يلتِهم األرض، وال يؤم
  .وِمن بعيٍد يسترِوح الِقتالَ صياح القواِد واهلُتاف! هه: البوِق يقولُ

يسكُن 28أو بأمِرك يحلِّق النسر ويعلِّي وكره؟ 27أِمن فهِمك يستِقلُّ العقاب وينشر جناحيِه نحو اجلَنوب؟ "26
ِفراخه حتسو الدم، 30. تبِصره عيناه ِمن بعيٍد.  يتحسس قوتهِمن هناك29. الصخر ويبيت علَى ِسن الصخِر واملَعقَِل

  ".وحيثُما تكُِن القَتلَى فهناك هو
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  ".هل يخاِصم القدير موبخه، أِم املُحاج اَهللا يجاِوبه؟"2: فأجاب الرب أيوب فقال1َ
مرةً تكَلَّمت فال أُجيب، 5. ، فماذا أُجاِوبك؟ وضعت يدي علَى فميها أنا حقري"4: فأجاب أيوب الرب وقال3َ

ِني فال أزيدتروم". 

لَعلَّك تناِقض حكمي، 8. أسألُك فتعِلمين. اآلنَ شد حقويك كرجٍل"7: فأجاب الرب أيوب ِمن العاِصفَِة فقال6َ
تزيِن اآلنَ باجلَالِل والِعز، والبِس 10هلْ لك ِذراع كماِ ِهللا، وِبصوٍت ِمثِل صوِتِه ترِعد؟ 9 تستذِنبين لكَي تتبرر أنت؟

اُنظُر إلَى كُلِّ متعظٍِّم وذَلِّله، ودِس األشرار 12. فرق فيض غَضِبك، وانظُر كُلَّ متعظٍِّم واخِفضه11. املَجد والبهاَء
  .فأنا أيضا أمحدك ألنَّ يمينك تخلِّصك14. اطِمرهم يف التراِب معا، واحِبس وجوههم يف الظَّالِم13. يف مكاِنِهِم

. ها هي قوته يف متنيِه، وِشدته يف عضِل بطِنِه16. هوذا بهيموثُ الذي صنعته معك يأكُلُ العشب ِمثلَ البقَِر"15
هو أولُ 19. ِعظامه أنابيب نحاٍس، ِجرمها حديد ممطول18ٌ. عروق فِخذَيِه مضفورةٌ. نبه كأرزٍةيخِفض ذ17َ

تحت 21. ألنَّ اِجلبالَ تخِرج له مرعى، ومجيع وحوِش البر تلعب هناك20. الذي صنعه أعطاه سيفَه. أعماِل اِهللا
هوذا 23. يحيطُ بِه صفصاف السواقي. تظَلِّلُه السدرات بِظلِّها22. تِر القَصِب والغِمقَِةالسدراِت يضطَِجع يف ِس
  هلْ يؤخذُ ِمن أماِمِه؟ هل يثقَب أنفُه ِخبزامٍة؟24. يطمئن ولَِو اندفَق اُألردنُّ يف فِمِه. النهر يفيض فال يِفر هو
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أيكِثر التضرعاِت 3أتضع أسلَةً يف خطِمِه، أم تثقُب فكَّه ِخبزامٍة؟ 2، أو تضغطُ لسانه حببٍل؟ نَ بِشصأتصطاد لَوياثا"1

جِل أتلعب معه كالعصفوِر، أو ترِبطُه أل5هلْ يقطَع معك عهدا فتتِخذَه عبدا مؤبدا؟ 4إلَيك، أم يتكَلَّم معك باللِِّني؟ 
أتمألَُ ِجلده ِحرابا ورأسه بإالِل 7هلْ حتِفر جماعةُ الصيادين ألجِلِه حفرةً، أو يقِسمونه بني الكَنعانيني؟ 6فتياِتك؟ 
لَيس ِمن 10؟ أال يكَب أيضا برؤيِتِه. هوذا الرجاُء بِه كاِذب9! ال تعد تذكُر الِقتالَ. ضع يدك علَيِه8السمِك؟ 

  .من تقَدمين فأوفيه؟ ما حتت كُلِّ السماواِت هو يل11شجاٍع يوِقظُه، فمن يِقف إذًا بوجهي؟ 
من يكِشف وجه لبِسِه، ومن يدنو ِمن مثنى لَجمِتِه؟ 13. ال أسكُت عن أعضائِه، وخبِر قوِتِه وبهجِة عدِتِه"12
14فتي نةٌمرِعبةُ أسناِنِه مفِمِه؟ دائر يِمصراع ضغوطَةٌ خباِتٍم15. حةٌ مكَّمحةٌ مجانُّ ماِنعم ه16. فخر سمي الواِحد

 ِعطاسه يبعثُ نورا، وعيناه18. كُلٌّ ِمنها ملتِصق بصاِحِبِه، متلكِّدةً ال تنفَِصل17ُ. اآلخر، فالريح ال تدخلُ بينها
ِمن ِمنخريِه يخرج دخانٌ كأنه ِمن ِقدٍر منفوٍخ 20. شرار ناٍر تتطاير ِمنه. ِمن فيِه خترج مصابيح19. كهدِب الصبِح
. ولُ يف عنِقِه تبيت القوةُ، وأمامه يدوس اهل22َ. نفَسه يشِعلُ جمرا، وهليب يخرج ِمن فيِه21. أو ِمن ِمرجٍل

23كرسبوكَةٌ علَيِه ال تتحالِصقَةٌ متطاوي لَحِمِه مى24. محِر، وقاٍس كالركاحلَج لبص ههوِضِه 25. قَلبن ِعند
يحِسب 27. سيف الذي يلحقُه ال يقوم، وال رمح وال ِمزراق وال ِدرع26. ِمن املَخاِوِف يتيهونَ. تفزع األقوياُء

ِخِراحلَديدكالعوِد الن حاسِنب، والنبلُ القَوِس28.  كالتن هِفزستال ي .كالقَش عنه ةُ اِملقالِع ترِجع29. ِحجار حِسبي
ةَ كقَشعمِحاِملقمعلَى اهِتزاِز الر كضحة30ٌ. ، ويٍف حادزخ قُطَع هحتا علَى الطِِّني. تجورن ددمل31ُ. يجعي مقالع 



لَيس له يف األرِض 33. يضيُء السبيلُ وراَءه فيحسب اللُّج أشيب32. يغلي كالِقدِر، ويجعلُ البحر كِقدِر ِعطارٍة
ظريِم اخلَوِف. ندلع ِنععاٍل34. صتعلَى كُلِّ م شِرفين الِكربياِء. يعلَى كُلِّ ب ِلكهو م."  

  أيوب جييب
42 
1 فقالَفأجاب الرب وب2: أي"أمر علَيك رعسيٍء، وال يكُلَّ ش طيعتست كأن ِلمتخفي 3. قد عذا الذي ي نفم

ممبا مل أفه طَقتعِرفٍَة؟ ولكين قد نفوقي. القَضاَء بال م جائب4. مل أعِرفها بعكَلَّمِع اآلنَ وأنا أتين. ِامسلِّمعفت أسألُك .
 ."لذلك أرفُض وأندم يف التراِب والرماِد6. ذُِن قد ِمسعت عنك، واآلنَ رأتك عيينبسمِع اُأل5

قد احتمى غَضيب علَيك وعلَى ِكال :"وكانَ بعدما تكَلَّم الرب مع أيوب ذا الكَالِم، أنَّ الرب قالَ ألليفاز التيماين7ِّ
واآلنَ فخذوا ألنفُِسكُم سبعةَ ثرياٍن وسبعةَ ِكباٍش واذهبوا 8.  الصواب كعبدي أيوبصاِحبيك، ألنكُم مل تقولوا يفَّ

 عِلئال أصن هوجه ي أرفَعألن ،أجِلكُم لِّي ِمنصي وببدي أيوع ،قَةً ألجِل أنفُِسكُمحروأصِعدوا م ،وببدي أيإلَى ع
فذَهب أليفاز التيماينُّ وِبلدد الشوحي 9". م مل تقولوا يفَّ الصواب كعبدي أيوبمعكُم حسب حماقَِتكُم، ألنكُ

ورد الرب سيب أيوب لَما صلَّى ألجِل 10. ورفَع الرب وجه أيوب. وصوفَر النعمايتُّ، وفَعلوا كما قالَ الرب هلُم
فجاَء إليِه كُلُّ إخوِتِه وكُلُّ أخواِتِه وكُلُّ معاِرِفِه ِمن قَبلُ، 11. ا كانَ أليوب ِضعفًاأصحاِبِه، وزاد الرب علَى كُلِّ م

وأكَلوا معه خبزا يف بيِتِه، ورثَوا له وعزوه عن كُلِّ الشر الذي جلَبه الرب علَيِه، وأعطاه كُلٌّ ِمنهم قَسيطَةً واِحدةً، 
وكانَ له أربعةَ عشر ألفًا ِمن الغنِم، وِستةُ . وبارك الرب آِخرةَ أيوب أكثَر ِمن أواله12. رطًا ِمن ذَهٍبوكُلُّ واِحٍد قُ

وسمى اسم األولَى 14. وكانَ له سبعةُ بنني وثَالثُ بناٍت13. آالٍف ِمن اإلِبِل، وألف فداٍن ِمن البقَِر، وألف أتاٍن
ولَم توجد ِنساٌء جميالت كبناِت أيوب يف كُلِّ األرِض، 15. مةَ، واسم الثّانيِة قَصيعةَ، واسم الثّاِلثَِة قَرنَ هفّوكيمي

ِتِهنإخو نيمرياثًا ب نأبوه ننيِه إلَى 16. وأعطاهين بنيِه وبةً، ورأَى بسن عنيهذا ِمئَةً وأرب عدب وبأي ِة وعاشعأرب
  .ثُم مات أيوب شيخا وشبعانَ األياِم17. أجياٍل


